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 بسم اهلل الر٘نن الرحيم
 مقدمة

إف اٜنمد هلل ٥نمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل 
 لو ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف ١نمداً عبده ورسولو.

 ا بعد...أم
من زاد اٞنستقنع للشيخ موسى بن أ٘ند اٜنجاوي اٜننبلي ػ ر٘نو اهلل تعػا  ػ وألػل « الصياـ»فهذا شرح لكتاب 

ىذا الشػرح دروس ننػأ ألقيتهػا س مسػجد الشػيخ ٘نػود اٜنسػٌن الشػغد  ر٘نػو اهلل س مدينػم حاضػل فقػاـ بعػ  
منػو لقػرب شػهر « الصػياـ»عػ  اخوػواف بطباعػم نتػاب الطػالب ػ وفقهػم اهلل ػ بكتابتػو ق ٓنقيقػو وأشػار علػي  ب

 رمضاف اٞنبارؾ فقمأ ّنراجعتو قدر اخمكاف.
 وسيتم قريباً ػ إف شاء اهلل ػ طباعم ما بقي من أجزاء ىذا الكتاب.

 ساضالً اهلل جل  وعال أف ينفع بو وأف جيعلو والصاً لوجهو الكرمي إنو ٠نيب الدعاء.
العزيػػز اٜنمػػد عضػػو الػػدعوة واخرشػػاد بفػػرع وزارة الشػػألوف اخسػػالميم وا وقػػاؼ  نتبػػو ٘نػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن عبػػد

 ىػٖٓٗٔ/ٛ/ٖٔوالدعوة واخرشاد ُناضل 
 كتاب الصيام

[ أيم إمسػػاناً عػػن ٕٙ/ٜٔالصػػياـ س اللغػػمم اخمسػػاؾ، ومنػػو قولػػو تعػػا م تِإِل نَػػَذْرُت لِلر ْ٘نَػػاِف َلػػْوًما   مػػرمي 
 الكالـ.

هػػػو التعبػػػد هلل سػػػبىلانو وتعػػػا  باخمسػػػاؾ عػػػن اٞنفطِػػػرات مػػػن طلػػػوع الفجػػػر الصػػػادؽ إ  وأمػػػا س االلػػػطالحم ف
 غروب الشمس.

 قولو: ]يجب صوم رمضان[ :
رمضافم مشتق من الرَم ، يقاؿم رِم  يرَم  رَمضاً وىو شدة اٜنر؛ وإمنا ٚني رمضاف هبػذا االسػم  نػو وافػق 

 شدة حر، فسمي بذلك.
قػػوؿ ذلػػك، والفػػاً ٞنػػن نرىػػو مػػن أىػػل العلػػم وقػػاؿم إمنػػا يقػػاؿم شػػهر رمضػػاف؛  ، ال يكػػره« لػػـو رمضػػاف»قولػػوم 

ال تقولوا رمضاف، فإف رمضاف اسم من أٚناء اهلل، ولكن قولوا »وس البيهقي أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم 
 ، لكن اٜنديث فيو أبو َمْعشر، وىو ضعيف.« شهر رمضاف

 «.إذا جاء رمضاف فُػِتىلأ أبواب اٛننم»الصىليىلٌنم  وقد قاؿ عليو الصالة والسالـ نما س
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ـُ َنَمػػا ُنتِػػَب َعلَػػى ال ػػِذيَن ِمػػ ْن وجيػػب لػػـو رمضػػاف إٗناعػػاً، قػػاؿ تعػػا م تيَاأَيَػَهػػا ال ػػِذيَن ََمنُػػوا ُنتِػػَب َعلَػػْيُكُم الِصػػَيا
بين اخسالـ على ٙنسم شػهادة أال » [ ، وقاؿ عليو الصالة والسالـمٖٛٔ/ٕقَػْبِلُكْم َلَعل ُكْم تَػتػ ُقوَف *   البقرة 

إلػػػو إال اهلل، وأف ١نمػػػداً رسػػػوؿ اهلل، وإقػػػاـ الصػػػالة وإيتػػػاء الزنػػػاة ولػػػـو رمضػػػاف، وحػػػ  البيػػػأ مػػػن اسػػػتطاع إليػػػو 
 واٜنديث متفق عليو. «سبيالً 

 وقد أٗنع أىل العلم على وجوب لـو رمضاف، فمن جىلد وجوب لـو رمضاف، فهو نافر.
الصػـو قػد ُشػرع س السػنم الةانيػم مػن اٟنجػرة، فعلػى ذلػكم يكػوف النػيب لػّلى اهلل عليػو وأٗنع أىل السًن على أف 

 وسّلم قد لاـ تسع رمضانات.
 قولو: ]برؤية ىاللو[ :

 متفق عليو.«. لوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو»لقولو عليو الصالة والسالـم 
، قاؿ شيخ اخسالـم  وال ريب أنو ثبػأ بالسػنم الصػىليىلم »وال يُعتمد على اٜنساب، أيم على حساب النجـو

وقد أٗنع على ىذا ىيئم نبػار العلمػاء س اٞنملكػم، « واتفاؽ الصىلابم أنو ال جيوز االعتماد على حساب النجـو
 وأنو ال يعتمد على اٜنساب س لـو رمضاف.

 قولو: ]فإن لم يُر مع صحو ليلة الثالثين أصبحوا مفطرين[ :
  من شعباف.أيم ألبىلوا مفطرين يـو الةالثٌن

 قولو: ]وإن حال دونو غيم أو قَ تَ ٌر فظاىر المذىب يجب صومو[ :
 أيم غربٌة.« قَػتَػرٌ »

إف حػػػاؿ دوف رؤيتػػػو ليلػػػم الةالثػػػٌن مػػػن شػػػعباف غػػػيم أو قػػػي، فجيػػػاىر اٞنػػػذىب جيػػػب لػػػومو، يعػػػين جيػػػب الصػػػياـ 
الدين حيل س أوؿ رمضاف فإنو ال  احتياطاً؛ لكنهم ال يرتِبوف على ىذا أحكاماً أورى، نىللوؿ الد ْين، فإذا ناف

حيل س ىذا اليـو الذي أوجبوا الصياـ فيػو، وإذا َعل ػق طػالؽ امرأتػو علػى أوؿ يػـو مػن رمضػاف فإقػا ال تطلػق فيػو 
  ف ىذا إمنا وجب احتياطاً، نذلك ال تتم بو الِعد ة.

 ـ رمضاف.وألح الوجهٌن س اٞنذىب أف الياويح ُتصلى س تلك الليلم احتياطاً لقيا
 فُيصاـ ىذا اليـو وتُقاـ ليلتو احتياطاً، ىذا ىو اٞنذىب.

لػػوموا لرؤيتػػو وأفطػػروا لرؤيتػػو، فػػإف ُغػػّم »واسػػتدلوا ّنػػا ثبػػأ س الصػػىليىلٌن أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم قػػاؿم 
يثم ، وس سػػػنن أا داود بإسػػػناد لػػػىليح أف ابػػػن عمػػػر رضػػػي اهلل عنهمػػػا وىػػػو راوي اٜنػػػد«علػػػيكم فاْقػػػُدروا لػػػو

أيم « فاقدروا لو»، قالوام فقولو عليو الصالة والسالـم « ناف إذا حاؿ دوف منجيره غيٌم أو قي، ألبح لاضماً »
ضِيقوا عليو؛ أيم على شهر شعباف، وعليوم فيكوف شهر شعباف تسػعًم وعشػرين يومػاً. ىػذا ىػو اٞنػذىب، وىػذا 
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اؿ لاحب الفروع، وذنر أنو مل يقف علػى نػص لػريح القوؿ ال تتوجو إضافتو إ  اخماـ أ٘ند ر٘نو اهلل، نما ق
 بالوجوب عن اخماـ أ٘ند، وال أََمر بو.

 وقاؿ شيخ اخسالـم ال ألل للوجوب س نالـ اخماـ أ٘ند.
. واسػػػتدلوا بروايػػػم مسػػػلم س اٜنػػػديث  والقػػػوؿ الةػػػال س اٞنسػػػقلم، وىػػػو قػػػوؿ اٛنمهػػػورم ال جيػػػب لػػػياـ ىػػػذا اليػػػـو

فػقنملوا العػدة »، وس روايػم الباػاريم «فإذا ُغّم عليكم، فاقدروا لو ثالثػٌن»ليو وسّلمم اٞنتقدـ، قاؿ لّلى اهلل ع
، وعلػى «فإف غم عليكم، فقنملوا عػدة شػعباف ثالثػٌن يومػاً »، وس الصىليىلٌن من حديث أا ىريرةم « ثالثٌن

اخحاطػم باٞنقػدار، تقػوؿم أيم احسػبوا لػو، فالَقػْدرم ىػو « فاقػدروا لػو»ذلكم فمعىن قولو عليو الصالة والسالـم 
 قَدْرُت الشيء أَْقُدرُُه قْدراً وقَدراً؛ أيم أحطُأ ّنقداره.

نػاف النػيب لػّلى اهلل عليػو »وس سنن أا داود بإسناد لػىليح مػن حػديث عاضشػم رضػي اهلل تعػا  عنهػا قالػأم 
صػػـو لرؤيػػم ىػػػالؿ في»وسػػّلم يػػتىلّف  مػػن شػػعباف مػػا ال يػػتىلّف  مػػن غػػػًنه تعػػين س رؤيػػم ىػػالؿ شػػعباف، قالػػأم 

، فكػاف عليػو الصػالة والسػالـ يػتىلّف  ويتىلػرى س رؤيػم ىػالؿ « رمضاف، فإف غم عليو عّد ثالثٌن يومػاً ق لػاـ
 «.شعباف ما ال يتىلرى س غًنه

مػن لػاـ اليػـو الػذي ُيشػك فيػو »وروى أىل السنن ا ربعم والبااري معلقاً عن عمار رضي اهلل تعا  عنو قاؿم 
 ، وىذا ىو اليـو الذي يشك فيو؛  ف ليلتو فيها غيم أو قي.«سم لّلى اهلل عليو وسّلمفقد عصى أبا القا

وأمػػػا مػػػا تقػػػدـ مػػػن أثػػػر ابػػػن عمػػػر فػػػإف العػػػربة ّنػػػا روى ال ّنػػػا رأى، فا حاديػػػث الػػػواردة لػػػرحيم س أنػػػو ال ُيصػػػاـ، 
هػى عػن لػومو وىػذا ىػو وحيتمل أف يكوف قد لامو من باب االحتياط، لكن الراجح نمػا تقػدـ أف ىػذا يػوـٌ يُن

 مذىب ٗنهور العلماء.
وقد اوتار القوؿ بالنهي عن ليامو أبو اٝنطاب وابن عقيل من اٜننابلم. وىل يُنهى عنػو ٓنرديػاً أو نراىيػمل علػى 

 قولٌن وا لح التىلرمي وىو ظاىر اٜنديث.
الشػيخ عبػد اللطيػف والذي عليو أضمم الػدعوة، نالشػيخ ١نمػد بػن عبػد الوىػاب والشػيخ عبػد الػر٘نن بػن حسػن و 

بن عبد الر٘نن والشيخ ١نمد بن إبراىيم رحم اهلل اٛنميع، اٞننع من ليامو؛  نو اليـو الذي يشك فيو، وقد قاؿ 
 «.من لاـ اليـو الذي يشك فيو فقد عصى أبا القاسم»عليو الصالة والسالـم 

 ر رضي اهلل عنو.قاؿ الشيخ عبد الر٘نن بن حسنم استدؿ ا ضمم على ٓنرمي ليامو ُنديث عما
 قولو: ]وإن رُئي نهاراً فهو لليلة المقبلة[ :

 يعين ليس لليلم اٞناضيم وإمنا لليلم اٞنقبلم.
 وىذه اٛنملم من اٞنأللف ر٘نو اهلل تعا  رد على من قاؿ من أىل العلمم أنو إف رُضي قاراً، فهو لليلم اٞناضيم.
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 هو للماضيم، وإف رُضي بعد الزواؿ فهو للمقبلم.ومن أىل العلم من قاؿم إنو إف رُضَي قبل الزواؿ ف
والراجح اٞنذىب وأنو لليلم اٞنقبلم مع رؤيتو بعد غروب الشمس؛  ف الرؤيم اٞنعتربة شرعاً ىي الرؤيم بعػد الغػروب 

 ال قبلو نما نّبو على ىذا لاحب نشاؼ القناع وغًنه.
 قولو: ]وإذا رآه أىل بلد لزم الناَس كلَّهم الصوُم[ :

، فػػإذا رُضػي س الػػبالد الشػاميم فيجػػب علػػى « لػوموا لرؤيتػػو وأفطػروا لرؤيتػػو»ىػػو مػذىب اٛنمهػػور؛ ٜنػػديثم ىػذا 
، وإذا رُضػػػي س اٞنغػػػػرب فيجػػػػب علػػػى أىػػػػل اٞنشػػػػرؽ أف  أىػػػل الػػػػبالد اٞنصػػػريم والنجديػػػػم واٜنجازيػػػػم وغػػػًنىم الصػػػػـو

 يصوموا، وعلى ذلكم فتتوّحد الرؤيم.
ى أف ىػػذا مقصػػود للشػػارع، وىػػذا وطػػق، فػػإف مقصػػود الشػػارع ىػػو اتفػػاؽ وىنػػاؾ مػػن يػػدعو إ  توحيػػد الرؤيػػم ويػػر 

لو وسّلم، وأمػا  الناس س ألوؿ الدين، وس فروعو ّنا يكوف فيو نٌص من نتاب اهلل أو سنم نبيو لّلى اهلل عليو َو
م اٝنػػالؼ السػػاضي؛ أيم مسػػاضل االجتهػػاد فلػػيس مػػن مقصػػود الشػػارع اتفػػاؽ النػػاس عليهػػا، ونةػػًن مػػن النػػاس يهػػت

هبػذه اٞنسػػقلم أنةػػر مػػن اىتمامػو بتوحيػػد اٞنسػػلمٌن س عقاضػػدىم، فتقػػاـ االجتماعػات ٞنةػػل ىػػذا، وال جيتمػػع ىػػألالء 
إمنػا اٟنػاـ ىػو النجيػر س ا لػوؿ »لدعوة الناس إ  توحيد اهلل وتقرير ألوؿ الدين، قاؿ الشيخ ١نمد بن إبراىيمم 

زاؿ اٝنػػػالؼ بػػػٌن أىػػػل العلػػػم قػػػددياً وحػػػديةاً س ىػػػذه ، ومػػػا «العجيػػػاـ الػػػل اخوػػػالؿ هبػػػا ىػػػادـ للػػػدين مػػػن أساسػػػو
 اٞنسقلمم

، واستدلوا باٜنديث اٞنتقدـ، واسػتدلوا أيضػاً ّنػا ثبػأ  فقاؿ اٛنمهورم إذا رُضي س بلد لـز أىل البلداف نلها الصـو
 اٜنديث.« لومكم يـو تصوموف... »س سنن اليمذي أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم 

أف موالتػو أـ »، وىو قػوؿ إسػىلاؽ أف لكػل بلػد رؤيتػو، واسػتدؿ ُنػديث ُنريْػب س لػىليح مسػلمم والقوؿ الةال
الفضل بنأ اٜنارث رضي اهلل عنها بعةتو إ  معاويم س الشاـ، فقىّل عليػو رمضػاف وىػو س الشػاـ، فػرأى اٟنػالؿ 

ه الناس، فصاـ الناس، ولاـ معاويم رضي اهلل عنو، فقػِدـ نريػ ب اٞندينػم س َوػر الشػهر، فسػقلو ليلم اٛنمعم، وَر
ه النػاس، فصػاموا ولػاـ معاويػم»ابن عباس رضي اهلل عنهما عن اٟنالؿ، فقاؿم  فقػاؿ ابػن « رأيتو ليلم اٛنمعم وَر

أيم نػػرى ىػػالؿ شػػواؿ، فقػػاؿم « لكنّػػا رأينػػاه ليلػػم السػػبأ، فػػال نػػزاؿ نصػػـو حػػر نكمػػل ثالثػػٌن أو نػػراه»عبػػاسم 
، قػػالوام فهػػذا يػػدؿ «ال، ىكػػذا أمرنػػا النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم»فقػػاؿم « بولأال تكتفػػي برؤيػػم معاويػػم وألػػىلا»

 على أف لكل بلد رؤيتو.
والقػػػوؿ الةالػػػث، وىػػػو مػػػذىب الشػػػافعيم، واوتيػػػار شػػػيخ اخسػػػالـم أنػػػو إف آنػػػدت اٞنطػػػالع فيجػػػب الصػػػياـ، وإف 

تتىلػػػد ؤنتلػػف باتفػػاؽ علمػػػاء اوتلفػػأ اٞنطػػالع فػػال جيػػػب الصػػياـ، واٞنطػػالع ىػػي مطػػػالع القمػػر، ومطػػالع القمػػر 
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الفلػػك، وال وػػالؼ س ىػػذا أيضػػاً بػػٌن علمػػاء الفقػػو، فهػػذا أمػػر متقػػِرٌر ال وػػالؼ فيػػو، لكػػن اٝنػػالؼ ىػػل يُعتػػرب 
 ذلك أـ ال يعتربل

 فاٛنمهور قالوام إنو ال يعترب.
 وقاؿ الشافعيم وىو اوتيار شيخ اخسالـم إنو يعترب.

رُضػػي س بلػػد فػػإف البلػػد الػػل توافقهػػا س مطلػػع القمػػر يُعلػػم أنػػو قػػد طلػػع وىػػذا ىػػو القػػوؿ الػػراجح ؛ وذلػػك  نػػو إذا 
فيهػا، سػػواء رأوه أـ مل يػػروه، فقػػد حيػػوؿ دونػػو غػػيم أو قػػي أو غػًن ذلػػك، فػػإذا رضػػي س ىػػذه البلػػدة الػػل توافقهػػا س 

وىػألالء  «فطػروا لرؤيتػولػوموا لرؤيتػو وأ»اٞنطلع فإنو يُعلم أنو قد طلع فيها أيضاً، وقد قاؿ عليو الصالة والسالـم 
ه.  س حكم من َر

 ، بقف اٞنقصود بذلك أىل البلد ومن يوافقهم س اٞنطلع.«لوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو»وجياب عن حديثم 
، فإمنػػا يػػراد بػػو أىػػل البلػػد الواحػػد، لػػئال خيتلفػػوا، فيكػػوف بعضػػهم مفطػػراً «لػػومكم يػػـو تصػػوموف»وأمػػا حػػديثم 

 اوتالؼ قلوهبم. وبعضهم لاضماً، فيألدي ذلك إ 
 وىذا اٞنسقلم مسقلم اجتهاد، فإذا قاؿ اٜنانم فيها بقوؿ وجب على أىل البلد أف يعملوا ُنكمو.

 قولو: ]ويصام برؤية عدل ولو أنثى[ :
فػػال يشػػيط أف يػػػراه عػػدالف؛ ٞنػػػا ثبػػأ س سػػػنن أا داود بإسػػناد لػػػىليح عػػن ابػػػن عمػػر رضػػػي اهلل عنهمػػا قػػػاؿم 

، و ف رؤيتػػو «تػػو، فػػقوربت النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم، فصػػامو وأمػػر النػػاس بصػػياموتػػراءى النػػاس اٟنػػالؿ، فرأي»
وػرٌب ديػػين، واٝنػرب الػػديين يكفػي فيػػو وػػرب الواحػد العػػدؿ ِنػالؼ الشػػهادة، فإقػػا تتعلػق بػػقمواؿ النػاس، وأمػػا اٝنػػرب 

 الديين فليس فيو هتمم، وىذا ىو قوؿ الشافعيم.
دالف، واسػػػتدلوا ّنػػػا روى النسػػػاضي أف النػػػيب لػػػّلى اهلل عليػػػو وسػػػّلم قػػػاؿم وقػػػاؿ اٞنالكيػػػمم بػػػل يشػػػيط أف يػػػراه عػػػ

فرتػػب علػػى « فػػإف شػػهد شػػاىداف فصػػوموا وأفطػػروا»، قػػاؿ س روايػػم النسػػاضيم « لػػوموا لرؤيتػػو وأفطػػروا لرؤيتػػو»
 شهادة الشاىدين الصياـ والفطر.

طػػوؽ حػػديث ابػػن عمػػر داؿ علػػى واٛنػػوابم إف ىػػذا اٜنػػديث مفهومػػو يػػدؿ علػػى أنػػو ال يقبػػل وػػرب الواحػػد، ومن
، و نو ورب ديين، واٝنرب الديين يقبل فيو ورب الواحد.  قبوؿ ورب الواحد، واٞننطوؽ مقدـ على اٞنفهـو

 وأما س وروجو ، يعين س دووؿ شهر شواؿم
فقػػاؿ اٛنمهػػورم إنػػو يشػػيط س ذلػػك رؤيػػم اثنػػٌن، فػػال بػػد أف يشػػهد شػػاىداف علػػى ذلػػك للىلػػديث الػػذي ذنرنػػاه 

وقد أورجنا منو رؤيم ىالؿ رمضاف ُنديث ابن عمر، فبقػي الفطػر؛ أيم « شهد شاىداف فصوموا وأفطروافإف »
 دووؿ شهر شواؿ على اشياط شاىدين.
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وقاؿ أبو ثورم إنو يكتفى س وروج الشهر برؤيم واحد عدؿ؛ للقاعدة اٞنتقدمم، وىي أف ا وبار الدينيم يكتفػى 
ويقِويػػو مػػا تقػػدـ س اسػػتةناء دوػػوؿ الشػػهر، وعلػػى ذلػػكم يكػػوف اٜنػػديث فيهػػا ِنػػرب الواحػػد، وىػػذا وػػرب ديػػين، 

لالستىلباب فا نمل أف يشهد شاىداف، لكن إف شهد شاىد واحػد ونػاف عػداًل، فإنػو يقبػل وػربه، نمػا يقبػل 
وػػرب الواحػػد س ا حاديػػث الػػل قػػد تُقطػػع هبػػا ا يػػدي وتزىػػق هبػػا النفػػوس. فمػػا ذىػػب إليػػو ر٘نػػو اهلل تعػػا  ىػػو 

 وى، وإف ناف ا حوط ما ذىب إليو ٗنهور العلماء، واهلل أعلم.ا ق
؛  نو وػرب ديػين، واٝنػرب الػديين تسػتوي فيػو اٞنػرأة مػع الرجػل، فػال فػرؽ فيػو « ويصاـ برؤيم عدؿ ولو أنةى»قولوم 

 بٌن الرجل واٞنرأة، نما أف ا حاديث تُقبل فيها روايم اٞنرأة، فكذلك س رؤيم اٟنالؿ.
م عشرين ساعم أو أنةر وٟنم ليل فقفر الشيخ ١نمد بن إبػراىيم بوجػوب الصػياـ علػيهم  ّف ٟنػم ومن ناف قارى

 ليالً لىليىلاً وقاراً لىليىلاً.
 قولو: ]فإن صاموا بشهادة واحد ثالثين يوماً فلم يُر الهالل أو صاموا ألجل غيم لم يفطروا[ :

ثالثػوف يومػاً و٥نػن لػياـ، فلػم نػر اٟنػالؿ بعػد الةالثػٌن ػ إذا شهد شاىد أنو رأى اٟنالؿ وىو عدؿ فصمنا وََت  لنا 
يعػين س الليلػم الػل حيتمػل أف تكػوف ليلػم ا وؿ مػن شػواؿ ػ، فإننػا نصػبح لػاضمٌن؛ ٞنػا تقػدـ مػن أف رؤيػم ىػالؿ 
شػػواؿ يشػػيط فيهػػا رؤيػػم شػػاىدين، وعلػػى ذلػػك فػػال نعتمػػد علػػى شػػهادة الواحػػد، ىػػذا ىػػو اٞنشػػهور س اٞنػػذىب، 

 د اثناف على أف رمضاف قد دول وَت لنا ثالثوف يوماً فإنا نفطر.وأما إذا شه
وقاؿ الشافعيمم بل يفطروف؛  ف ىذه الرؤيم ػ الل ىي رؤيم الواحد ػ قد اعُتمد عليهػا شػرعاً وبُػين عليهػا الصػياـ، 

 فلم تكن شهادة ٠نّردة، وعلى ذلكم فهي شهادة قويم العتمادنا عليها شرعاً.
 الراجح . وىذا القوؿ ىو القوؿ

 مسقلمم
لػو لػػاموا ٖنانيػم وعشػػرين يومػاً ق رأوا ىػػالؿ شػواؿم أفطػػروا قطعػػاً وقضػوا يومػػاً فقػذ علػػى الصػىليح مػػن اٞنػػذىب،  

 نما س اخنصاؼ.
 قولو: ]أو صاموا ألجل غيم لم يفطروا[ :

 وىذا ظاىر؛  ف ىذا اليـو إمنا أوجبوا ليامو من باب االحتياط فال يعد من الةالثٌن.
 

 ]ومن رأى وحده ىالل رمضان ورُّد قولو، أو رأى ىالل شوال صام[ : قولو:
ىذا رجل رأى ىالؿ رمضاف، لكن ُرّد قولو، إما لفسقو أو  نو مستور اٜناؿ وال تعػرؼ عدالتػو، أو نػاف س بلػد 

؛ ٜنديثم   «.لوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو»ال يقبل حانمها إال شاىدين، فيجب عليو أف يصـو
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ال س اٞنسقلم، وىػو اوتيػار شػيخ اخسػالـم أنػو ال يصػـو إال أف يكػوف س موضػع لػيس فيػو غػًنه، نػقف والقوؿ الة
 يكوف س لىلراء، وأما إذا ناف س موضع فيو غًنه، فال يصـو إال أف تُقبل شهادتو.

لػو وسػّلم قػاؿ الصػـو م »وىذا ىو القػوؿ الػراجح ؛ ٞنػا روى اليمػذي، واٜنػديث حسػن أف النػيب لػّلى اهلل عليػو َو
، فالصػػـو يػػـو يصػػـو النػػاس، وىػػذا اليػػـو مل يصػػمو «يػػـو تصػػوموف والفطػػر يػػـو تفطػػروف، وا ضػػىلى يػػـو تضػػىَلوف

النػاس، و ف اٟنػالؿ الػذي يةبػأ بػو الشػهر ىػو اٟنػالؿ الػذي يعتمػد عليػو النػاس، فػإذا اعتمػد النػاس علػى رؤيتػو، 
يره إال واحػد ومل يألوػذ بقولػو فػال يكػوف شػهراً، فػإذا  فهو الشهر اٞنعترَب، وذلك  ف الشهر من االشتهار، فإف مل

ه ومل يقبل قولو فإنو ال يكوف شهراً. ه واحد وقبلأ رؤيتو ناف شهراً، وأما إذا َر  َر
؛  ف النػيب « م  أو رأى ىالؿ شواؿ لاـ»قاؿم  فإذا رأى ىالؿ شػواؿ ومل يألوػذ بقولػو، فيجػب عليػو أف يصػـو

 «.يـو تصوموف الصـو»لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم 
 مسقلمم

ال تقدموا رمضاف بصـو يـو وال يومٌن، إال رجالً ناف »ثبأ س الصىليىلٌن أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم 
، ىػػػذا اٜنػػديث يػػدؿ علػػى أنػػػو ال جيػػوز أف يُتقػػدـ رمضػػاف بصػػػـو يػػـو وال يػػومٌن، ٞنعػػػىن « يصػػـو لػػوماً فليصػػمو

مضاف، إال رجالً ناف يصـو لوماً فليصمو، فإذا وافق يـو االثنٌن االحتياط لرمضاف؛ أيم من باب االحتياط لر 
 مةالً وىو يعتاد لومو، فصامو فال بقس بذلك.

 وظاىر اٜنديث التىلرمي، وىو قوؿ لبع  أىل اٜنديث.
 واٛنمهور على الكراىيم.

 والراجح التىلرمي؛ وىو ظاىر اٜنديث.
إذا  »ود س سػننو أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػو وسػػّلم قػػاؿم فػإف نػػاف لػيامو قبػػل ذلػػك فػال بػػقس، وأمػػا مػا روى أبػػو دا

، فاٜنديث وإف نػاف سػنده لػىليىلاً لكػن « ناف النصف من شعباف، فقمسكوا عن الصياـ حر يكوف رمضاف
ٗنهػػور أىػػل اٜنػػديث علػػى تضػػعيفو نمػػا حكػػى ذلػػك ابػػن حجػػر، و٣نػػن نػػص علػػى تعليػػل اٜنػػديث اخمػػاـ أ٘نػػد 

أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم نػػاف يصػػـو »الفتػػو مػػا ثبػػأ س الصػػىليىلٌنم واخمػػاـ عبػػد الػػر٘نن بػػن مهػػدي، ٞنا
 «.شعباف نلو إال قليالً 

وٗنػػع اٞنوفػػق ابػػن قدامػػم بػػٌن اٜنػػديةٌنم بػػقف حػػديث النهػػي فيػػو قػػي مػػن مل يصػػم النصػػف ا وؿ مػػن شػػعباف أف 
 يصـو نصفو الةال درءاً لذريعم إرادة اخٜناؽ بالفريضم احتياطاً.

، فجيػاىره اخمسػػاؾ مطلقػػاً سػػواء لػػاـ نصػػفو « فقمسػػكوا عػػن الصػػياـ»، لكػػن يشػػكل عليػو قولػػوم وىػو ٗنػػع قػػوي
 ا وؿ أو ال، فعلى ذلك ما قالو أىل العلم من نكارة ىذا اٜنديث أو .
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 إذاً اٜنديث معلوؿ عند ٗنهور أىل اٜنديث، واهلل أعلم.
 قولو: ]ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر[ :

ُهْم نَػَفَقػاتُػُهْم ِإال  فالصـو يلـز اٞنسل م، وأما الكافر فإنو ال يصح منو إٗناعاً؛ قاؿ تعا م تَوَما َمنَػَعُهْم َأْف تُػْقبَػَل ِمػنػْ
 [ .ٗ٘/ٜأَنػ ُهْم َنَفُروا بِالل ِو   التوبم 

وإذا أسػػلم الكػػافر أثنػػاء النهػػار وجػػب عليػػو اخمسػػاؾ، فلػػو أسػػلم بعػػد الجيهػػر فيقػػاؿ لػػوم جيػػب عليػػك أف ٕنسػػك؛ 
 [ وىذا قد شهده.٘ٛٔ/ٕولو تعا م تَفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الش ْهَر فَػْلَيُصْمُو   البقرة لق
 ػ وجيب عليو القضاء س اٞنشهور من اٞنذىب. ٔ
 ػ والقوؿ الةال س اٞنسقلم، وىو اوتيار شيخ اخسالـ وتلميذه ابن القيمم أنو ال جيب القضاء. ٕ

لػوموا »أتأ أْسَلُم إ  النيب لّلى اهلل عليو وسػّلم فقػاؿم »داود س سننوم استدؿ أىل القوؿ ا وؿ ّنا روى أبو 
 ، لكن اٜنديث ضعيف، و٣نن ضّعفو عبد اٜنق اخشبيلي ر٘نو اهلل تعا .««بقيم يومكم واقضوه

لو وسّلم أرسل إ  القرى  حوؿ وأما أىل القوؿ الةال فاستدلوا ّنا ثبأ س الصىليىلٌن أف النيب لّلى اهلل عليو َو
، ونػػاف لػػياـ يػػػـو «مػػن نػػاف لػػاضماً فليػػتم لػػومو، ومػػن نػػاف مفطػػراً فليصػػم بقيػػم يومػػو»اٞندينػػم يػػـو عاشػػوراءم 

ومػن  »عاشوراء واجباً، ق نسػخ وجوبػو إ  االسػتىلباب. فقػد قػاؿ النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم س ىػذا اٜنػديثم 
ومل يػػقمر بالقضػػاء، وتػػقوًن البيػػاف عػػن وقػػأ  ،« فليصػػم بقيػػم يومػػو»يعػػين قػػد أفطػػر س أوؿ النهػػار « نػػاف مفطػػراً 

 اٜناجم ال جيوز.
و ف الشراضع ال ْنب إال بعػد العلػم هبػا، وىػذا الػذي قػد أسػلم علػم عنػد إسػالمو بوجػوب الصػياـ عليػو، فصػاـ، 

 فيجزضو وال قضاء عليو.
 ولئال جيمع عليو بٌن وجوب اخمساؾ ووجوب القضاء.

 لم نجياضر يقيت ذنرىا إف شاء اهلل.وىذا القوؿ ىو الراجح ، وٟنذه اٞنسق
رفع القلم »فال جيب الصياـ على غًن اٞنكلف نالصيب واجملنوف، لقولو عليو الصالة والسالـم « م مكلف»قولوم 

 «.الصيب حر يبلي وعن اجملنوف حر يفيق»وذنر « عن ثالثم
 ود على ىذه الفريضم.ومذىب الشافعيمم أنو يألمر بالصياـ لسبع، ويضرب عليو لعشر، نالصالة، ليتع

وقاؿ اٜننابلمم بل يألمر ويضرب عند اخطاقم، يعين إذا أطاؽ الصياـ فإنو يألمر ويضػرب، وعلػى ذلػكم فػال نػقمره 
وال نضربو قبل أف يطيق، وال نُرِجع ذلك إ  السن نالصالة؛  ف الصـو يشق فليس نالصػالة. وىػذا القػوؿ ىػو 

علػى الصػياـ، فقػد يكػوف ابػن ٖنػاف قػادراً علػى الصػياـ، وال يكػوف ابػن  الراجح ؛  ف الصبياف خيتلفوف س قدرهتم
 عشر قادراً عليو.
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 وجيب على الو  أمره بذلك نالصالة لكن إف أطاؽ نما تقدـ.
فإف ناف عاجزاً، ناٞنري  الذي ال يرجى بػرؤه، أو الشػيخ الكبػًن الػذي يعجػز عػن الصػياـ، فػإف « م قادر»قاؿم 

 سيقيت إف شاء اهلل مزيد إيضاح ٟنذه اٞنسقلم.الصياـ ال جيب عليهما. و 
]وإذا قام  ا البين  ة ف  ي أثن  ا  النه  ار وج  ب اءمس  اك والقض  ا  عل  ى ك  ل م  ن ص  ار ف  ي أثنائ  و أى  الً قول  و:

 لوجوبو[ :
ىػػػذه نجيػػػًن اٞنسػػػقلم السػػػابقم، فػػػإذا أتػػػى اٝنػػػرب أثنػػػاء النهػػػار أف اليػػػـو مػػػن رمضػػػاف فيجػػػب اخمسػػػاؾ والقضػػػاء، أمػػػا 

شػهر قػد ثبػأ فيجػب اخمسػاؾ فيػو، وىػذا ال نػزاع فيػو عنػد عامػم أىػل العلػم، لقولػو لػّلى اهلل اخمساؾ؛ فألف ال
 «.فإذا رأيتموه فصوموا»عليو وسّلمم 

وأما القضاء فالراجح أنو ال جيب ٞنا تقدـ؛ فإف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم ٞنا أمر بصياـ عاشوراء أمر من ألػبح 
ح لػػاضماً أف يػػتم لػػومو، ومل يػػقمر النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم بالقضػػاء، مفطػػراً أف يصػػـو بقيػػم يومػػو، ومػػن ألػػب

و ف النيم تتبع العلم، ومل يعلم وجوب الصـو عليو، والشراضع ال ْنب إال بعد العلم هبا، و نو ال فاضدة للمكلف 
 من أمره باخمساؾ حيث ال جيزئ عنو الصياـ.
 غرب؛  نو قد شهد الشهر، وال جيب عليو القضاء ٞنا تقدـ.وجيب اخمساؾ ولو مل يقتو اٝنرب إال قبيل اٞن

 ونذا الصيب إذا بلي، واجملنوف إذا أفاؽ، فيجب عليهما اخمساؾ وال قضاء.
 إذاً عندنا أربع مساضلم

 اٞنسقلم ا و م إذا أسلم الكافر.
 اٞنسقلم الةانيمم إذا قامأ البينم قاراً.

 اٞنسقلم الةالةمم إذا بلي الصيب.
 سقلم الرابعمم إذا أفاؽ اجملنوف.اٞن

 فهألالء جيب عليهم اخمساؾ دوف القضاء على الصىليح.
 قولو: ]وكذا حائض ونفسا  طهرتا، ومسافٌر قدم مفطرًا[ :

 فإذا طهرت اٞنرأة من حيضها أو نفاسها فيجب عليها اخمساؾ والقضاء.
 وإذا قدـ اٞنسافر وىو مفطر فيجب عليو اخمساؾ والقضاء.

 قضاء فال والؼ فيو.أما ال
، وال نألمر بقضاء الصالة»ٜنديث عاضشم رضي اهلل عنها قالأم   «.ننا نألمر بقضاء الصـو
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ٌة  ونػذلك اٞنسػافر إذا قػدـ مفطػراً فيجػب عليػو القضػاء لقولػػو تعػا م تَفَمػْن َنػاَف ِمػْنُكْم َمرِيًضػا َأْو َعلَػى َسػَفٍر َفعِػػد 
 [ .ٗٛٔ/ِٕمْن أَي اـٍ ُأَوَر   البقرة 

 وإمنا وقع اٝنالؼ س اخمساؾ ىل جيب أـ الل
 ػ فقاؿ اٜننابلمم جيب اخمساؾ؛  ف ىذا من رمضاف وقد زالأ العلم عنهم فوجب عليهم أف ديسكوا. ٔ
 ػ وقاؿ الشافعيم، وىو روايم عن أ٘ند، وىو اوتيار شيخ اخسالـم ال جيب اخمساؾ. ٕ

 لكن قاؿ الشافعيمم يسن أف ديسك؛ لدفع التهمم.
القوؿ الةال س اٞنسػقلم ىػو الػراجح ؛ لعػدـ الػدليل علػى وجػوب اخمسػاؾ، ولػئال جيمػع بػٌن القضػاء واخمسػاؾ، و 

وقػػػد أمػػػروا بالقضػػػاء ومل يػػػألمروا باخمسػػػاؾ، وقػػػد ثبػػػأ مػػػنهم الفطػػػر س أوؿ النهػػػار فػػػال فاضػػػدة حينئػػػذ مػػػن أمػػػرىم 
 باخمساؾ س َوره إال تكليف اٞنكلف بقمر ال فاضدة لو منو.

مػػا ذنػػره الشػػافعيم مػػن أنػػو يسػػتىلب لػػو أف ديسػػك لػػدفع التهمػػم فهػػذا ظػػاىر حيػػث نانػػأ ىنػػاؾ هتمػػم، نػػقف وأمػػا 
 يقنل أماـ الناس، فإذا أنل سراً أو ناف عند من يعلم عذره فال يكره.

 قولو: ]ومن أفطر لكبر أو مرض ال يرجى برؤه[ :
نو ويعلم الناس ذلك إمػا بكػالـ ا طبػاء، اٞنرض الذي ال يرجى برؤه ىوم الذي يغلب على الجين أنو ال يشفى م

 أو ّنا يعلمو الناس من طبيعم ىذا اٞنرض.
 فإف ناف ىذا اٞنرض ال يرجى برؤهم
 قال: ]أطعم لكل يوم مسكينًا[ :

فالكبًن واٞنري  مرضاً ال يرجى برؤه يفطراف ويطعماف مكاف نل يـو مسػكيناً، وال قضػاء عليهمػا، ففػي لػىليح 
ـُ ِمْسػػِكٌٍن   البقػػرة الباػػاري عػػن ابػػن عبػػاس  رضػػي اهلل عنهمػػا س قولػػو تعػػا م تَوَعلَػػى ال ػػِذيَن يُِطيُقونَػػُو ِفْديَػػٌم طََعػػا

ىػػذه اةيػػم ليسػػأ ّننسػػووم، ىػػي س الشػػيخ الكبػػًن واٞنػػرأة الكبػػًنة، ال يسػػتطيعاف أف يصػػوما، »[ قػػاؿم ٗٛٔ/ٕ
ف أنػػس بػػن مالػػك رضػػي اهلل عنػػوم ، وقػػد روى الباػػاري س لػػىليىلو معلقػػاً أ«فيطعمػػاف مكػػاف نػػل يػػـو مسػػكيناً 

 «.أفطر لكرب عاماً أو عامٌن، فكاف يُطعم اٝنبز واللىلم»
 ويقاس عليو اٞنري  الذي ال يرجى برؤه.

 
 قولو: ]ويسن لمريض يضره[ :

 إذا ناف اٞنري  يضره الصياـ فقالوام يسن لو الفطر.
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ؿم تَوالَ تُػْلُقػػوا بِقَيْػػِديُكْم ِإَ  التػ ْهُلَكػػِم  وقػػاؿ بعػػ  اٜننابلػػم، وىػػو الصػػوابم جيػػب أف يفطػػر؛  ف اهلل تعػػا  يقػػو 
وقد أتأ الشريعم ُنف  النفػوس، واوتػاره « ال ضرر وال ضرار»[ ، وقاؿ عليو الصالة والسالـم ٜ٘ٔ/ٕ البقرة 

 شيانا الشيخ ١نمد بن عةيمٌن ر٘نو اهلل تعا .
ولػو تعػا م تَفَمػْن َنػاَف ِمػْنُكْم َمرِيًضػا َأْو * وما ىو اٞنرض الذي يبػاح معػو الفطػر س رمضػاف، والػذي يػدول س ق

 [ لٗٛٔ/ٕ[ أيم فقفطر فعدة تِمْن أَي اـٍ ُأَوَر   البقرة ٗٛٔ/َٕعَلى َسَفٍر َفِعد ٌة   البقرة 
 اٛنوابم أنو ىو اٞنرض الذي يشق معو الصياـ أو ناف يألور برَءه، أو يزيد س مرضو.

و الصػياـ، وحيتػػاج إ  الػػدواء فلػػو أف يفطػػر، لكػػن لػػو نػػاف لػػداعاً فػإذا نػػاف عنػػده وجػػع شػػديد س رأسػػو يشػػق معػػ
 يسًناً أو زناماً يسًناً و٥نو ذلك فليس لو أف يفطر.

 فإذا ناف ىناؾ مشقم على اٞنري  س الصـو ويلىلقو حرج بذلك فإّف لو أف يفطر.
 .[ ٛٚ/ٕٕقاؿ تعا م تَوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِس الِديِن ِمْن َحرٍَج   اٜن  

ونػػذلك إذا نػػاف الصػػياـ يػػألور بػػرَءه نػػقف يكػػوف مريضػػاً س معدتػػو فيىلتػػاج إ  أف يطعػػم وال تبقػػى اٞنعػػدة واليػػم، 
 وإذا لاـ تقور الربء فلو الفطر.

 نذلك إذا ناف الصياـ يزيد س مرضو فلو أف يفطر.
 قولو: ]ولمسافر يقصر[ :

 يسن ٞنسافر سفراً تقصر فيو الصالة أف يفطر.
.واٞنذىبم أنو   يكره لو الصـو

واستدلوا ّنا ثبأ س الصىليىلٌن أف النيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم رأى زحامػاً ورجػالً قػد ظُلِػل، فسػقؿ عنػو، فقيػلم 
 «.ليس من الرب الصياـ س السفر»إنو لاضم، فقاؿ عليو الصالة والسالـم 

لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلمم يػػا وّنػػا ثبػػأ س لػػىليح مسػػلم مػػن حػػديث ٘نػػزة ا سػػلمي رضػػي اهلل عنػػو أنػػو قػػاؿ للنػػيب 
ىػي روصػم »رسوؿ اهلل، إل أجد ا قوة على الصياـ س السفر، فهل علّي جناحل فقاؿ عليو الصػالة والسػالـم 

قػالوام فػدؿ ذلػك علػى أف الفطػر ىػو « من اهلل، فمن أوػذ هبػا فىلسػن، وإف أحببػأ أف تصػـو فػال جنػاح عليػك
 اٞنستىلب.

 «.هلل حيب أف تألتى روصو نما حيب أف تألتى عزاضموإف ا»ولقولو لّلى اهلل عليو وسّلمم 
 والقوؿ الةال، وىو مذىب اٛنمهور وىو وجو عند اٜننابلم، أنو يستىلب لو الصياـ س السفر إال أف يشق عليو.
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ننا مػع النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم س شػهر رمضػاف س »واستدلوا ّنا ثبأ س الصىليىلٌن عن أا الدرداء قاؿم 
إف ناف أحدنا ليضع يده على رأسو من شدة اٜنر، ومػا فينػا لػاضم إال رسػوؿ اهلل لػّلى اهلل عليػو  شدة حر حر

 «.وسّلم وعبد اهلل بن رواحم
نانوا يػروف ػ أيم ألػىلاب النػيب »وس لىليح مسلم وسنن اليمذي عن أا سعيد اٝندري رضي اهلل عنو قاؿم 

، «لػك حسػن، ومػن وجػد ضػعفاً فػقفطر، فػإف ذلػك حسػنلّلى اهلل عليػو وسػّلم ػ أف مػن وجػد قػوة فصػاـ فػإف ذ
 فالذي جيد قوة فالصياـ أفضل لو، والذي يضعف مع الصياـ فالفطر أفضل لو.

ننػا نسػافر مػع النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم، فمنػا الصػاضم ومنػا اٞنفطػر، »وس الصىليىلٌن من حديث أنس قػاؿم 
 «.صاضمفلم يعب الصاضم على اٞنفطر، ومل يعب اٞنفطر على ال

، ونػذلك حػديث  فلو الصـو ولو الفطر، وأثػر أا سػعيد اٝنػدري رضػي اهلل عنػو داؿ علػى أف ا فضػل ىػو الصػـو
 أا الدرداء من فعل النيب لّلى اهلل عليو وسّلم.

وىػػذا القػػوؿ ىػػو الػػراجح ؛ ٞنػػا فيػػو مػػن إبػػراء الذمػػم وإيقػػاع الصػػـو س رمضػػاف، وىػػو زمػػن الفضػػيلم، وعلػػى ذلػػكم 
 ف يصـو إال أف جيد ضعفاً.فا فضل لو أ

وأجابوا عن حديث ٘نزة ا سلمي بقف الصـو س السفر ا لل فيو الضعف واٞنشقم فيىلمػل ىػذا اٜنػديث علػى 
مػػا إذا وجػػد اٞنسػػافر ضػػعفاً ومشػػقم، وعلػػى ذلػػك فػػا رجح مػػا ذىػػب إليػػو اٛنمهػػور وأف ا فضػػل ىػػو الصػػياـ س 

 يفطر.السفر، إال أف يضعف فيشق عليو، فاٞنستىلب لو أف 
 فإف نانأ اٞنشقم شديدة، ُنيث خُيشى عليو الضرر فال جيوز لو الصـو بل جيب عليو أف يفطر.

وس لػػىليح مسػػلم أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو «. لػػيس مػػن الػػرب الصػػياـ س السػػفر»ويػػدؿ عليػػو اٜنػػديث اٞنتقػػدـم 
، وىػم ينجيػروف مػا تفعػلل فػدعا  النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم وسّلم قيل لوم إف بع  الناس قد شق علػيهم الصػـو

 «.أولئك العصاة، أولئك العصاة»بإناء فشرب، فقيل لوم إف بع  الناس قد لاـل فقاؿم 
 قولو: ]وإن نوى حاضٌر صوم يوٍم ثم سافر في أثنائو فلو الفطر[ :

 أيم سافر من بلده بعد الفجر فلو الفطر، ىذا ىو اٞنذىب.
ٛنانػػب اٞننػػع، فػػبع  الصػػياـ وقػػع س اٜنضػػر، وبعضػػو وقػػع س السػػفر،  وقػػاؿ اٛنمهػػورم لػػيس لػػو أف يفطػػر؛ تغليبػػاً 

 فقوجبنا عليو الصياـ ومنعناه من الفطر فغلبنا جانب اٞننع.
ورجنػا مػع النػيب لػّلى »مسلم عن جابر رضػي اهلل عنػو قػاؿم والراجح ما ذىب إليو اٜننابلم؛ ٞنا ثبأ س لىليح

لو وسّلم من اٞندينػم عػاـ الفػتح،  نػاف لػاضماً  وظػاىره أنػو«حػر بلػي ُنػراع الَغمػيم، فػدعا بإنػاء وشػرباهلل عليو َو
 فقفطر.
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ٌة ِمْن أَي اـٍ ُأَوَر   البقرة   [ .ٗٛٔ/ٕولعمـو قولو جل وعالم تَفَمْن َناَف ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعد 
 مسقلمم

 ىل جيوز للمسافر أف يفطر س البيأ قبل أف خيرجل
س لو ذلك، حر خيرج من بلده، فإذا غادر وياـ قومو أو عمراف بلدتػو، فلػو الفطػر، نالصػالة، قاؿ اٛنمهورم لي

؛ ولقولو تعا م تَفَمػْن َنػاَف ِمػْنُكْم َمرِيًضػا  فكما أنو ليس لو أف يقصر حر يغادر عمراف قومو فكذلك س الصـو
 [ .ٗٛٔ/َٕأْو َعَلى َسَفٍر   البقرة 

لػػو الفطػػر إف نػػاف عازمػػاً علػػى السػػفر وقػػد رحلػػأ لػػو راحلتػػو، وىػػو قػػوؿ إسػػىلاؽ، والقػػوؿ الةػػال س اٞنسػػقلمم أف 
واسػػتدلوا ّنػػا روى « وعليػو العمػػل عنػػد بعػػ  أىػل العلػػم»وطاضفػم مػػن التػػابعٌن، ناٜنسػن وعطػػاء، قػػاؿ اليمػػذيم 
 أتيأ أنس بن مالك رضي اهلل عنػو وىػو يريػد السػفر،»اليمذي وحسنو وىو نما قاؿ عن ١نمد بن نعب قاؿم 

وقػد ُرِحلَػأ لػو راحلتػو ػ فهػو متهيػر للسػفر وقػد عػـز عليػو ػ ولػبس لبػاس سػفره، فػدعا بطعػاـ فقنلػو، فقلػأ لػوم 
، فهػػذا اٜنػػديث داؿ علػػى أف لػػو أف يفطػػر قبػػل أف يغػػادر عمػػراف قومػػو، وأف ذلػػك «سػػنمل فقػػاؿم سػػنم، ق رنػػب
 سنم. وىذا القوؿ فيو قوة .

 ى القصر س اٞننع منو قبل أف يغادر عمراف قومولفإف قيلم ما ىو اٛنواب عن قياس الفطر عل
فاٛنوابم أف الصػياـ يسػتمر فيشػرع فيػو حػاؿ إقامتػو ق يتمػو حػاؿ سػفره إف شػاء، ِنػالؼ الصػالة فإقػا تنقضػي 

 وىو س موضعو س اٜنضر فإذا شرع فيها وىو مقيم، سلم منها وىو مقيم س العادة.
 أنفسهما قضتاه فقط[ : قولو: ]وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على

إف أفطرت اٜنامل أو اٞنرضع، فإما أف يكوف الفطر ووفاً على النفس، وإما أف يكوف ووفاً علػى الولػد، وإمػا أف 
 يكوف ووفاً على النفس والولد معاً.

فػإف نػػاف ووفػػاً علػى الػػنفس، فالواجػػب القضػاء فقػػذ، نػػاٞنري  الػذي يرجػػى بػػرؤه ونػذلك إذا نػػاف اٝنػػوؼ علػػى 
 الولد معاً.النفس و 

 قولو: ]وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينًا[ :
 وإذا ناف اٝنوؼ على الولد فقذ فيجب القضاء واخطعاـ، ىذا ىو اٞنذىب.

والقوؿ الةال س اٞنسقلمم جيب اخطعاـ فقذ وىو قوؿ ابن عمر وابػن عبػاس مػن الصػىلابم، وىػو قػوؿ طاضفػم مػن 
 وىو قوؿ إسىلاؽ. م وعطاء والقاسم بن ١نمدالتابعٌن نسعيد بن جبًن وعكرم

فاٜنامػػل واٞنرضػػع إف أفطرتػػا، سػػواء نػػاف ووفػػاً علػػى الػػنفس أو ووفػػاً علػػى الولػػد فػػال جيػػب فيػػو إال اخطعػػاـ، وال 
 جيب القضاء.
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 واستدلوا ّنا تقدـ من اةثار عن الصىلابم.
إف اهلل وضػػع عػػن اٞنسػػافر شػػطر الصػػالة، »وٞنػػا ثبػػأ س اليمػػذي والنسػػاضي أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم قػػاؿم 

، فكمػػا أف اٞنسػػافر وضػػع عنػػو شػػطر الصػػالة فػػال يقضػػيو، فكػػذلك اٜنامػػل « ووضػػع عػػن اٜنامػػل واٞنرضػػع الصػػـو
 واٞنرضع قد وضع عنهما الصـو فال قضاء عليهما.
بلى واٞنرضػع إذا واٜنُ »، إ  أف قاؿم « ُرِوص للشيخ الكبًن»وس أا داود عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿم 

وأطلػػػق اٝنػػػوؼ فسػػػواء نػػػاف علػػػى الػػػنفس أو علػػػى الولػػػد، وقػػػاؿم « وافتػػػا أفطرتػػػا وأطعمتػػػا عػػػن نػػػل يػػػـو مسػػػكيناً 
 ظاىره أنو مرفوع إ  النيب لّلى اهلل عليو وسّلم.« ُرِوص»ومل يوجب قضاء، وقولوم « أطعمتا»

عػػنهم أقمػػا قػػاال س اٜنامػػل واٞنرضػػعم  وس سػػنن الػػدارقطين بإسػػناد لػػىليح عػػن ابػػن عبػػاس وابػػن عمػػر رضػػي اهلل
، وروى معمر س جامعو بإسناد لىليح نما س االستذنار البن عبد الػربم أف ابػن عمػر «ُتطعماف وال تقضياف»

، وىػذه اةثػار الػل ال «تفطػر وتطعػم وال قضػاء عليهػا»رضي اهلل عنهما قاؿ س اٜنامل إذا وافأ على نفسهام 
وابن عباس دالم على أف الواجب ىػو اخطعػاـ دوف القضػاء، وىػذا القػوؿ فيػو قػوة، يعلم ٟنا ٢نالف عن ابن عمر 

 وإف ناف ا حوط وجوب القضاء.
 مسقلمم

 إذا أوجبنا اخطعاـ فعلى من جيبل
اٛنػػوابم جيػػب علػػى مػػن ديػػوف أيم  يعيػػلأل ىػػذا اٛننػػٌن؛  ف ذلػػك إمنػػا وجػػب بسػػبب ىػػذا اٛننػػٌن، وعلػػى ذلػػكم 

 وارث، وىو اٞنذىب.جيب ذلك على أبيو أو على ال
وجواز الفطر ووفاً على النفس أو الولد ال خيص ا ـ بل يشػمل اٞنرضػعم أيضػاً، ولكػن يشػيط أف يكػوف الطفػل 
١نتاجػػاً إ  إرضػػاعها، أو أف تكػػوف ىػػي ١نتاجػػم إ  اخرضػػاع  وػػذ ا جػػرة عليهػػا، وإال فػػال جيػػوز ٟنػػا أف تفطػػر، 

 وىذا ظاىر.
وجدت مرضعم ػ ظئراً ػ، فال جيوز ٟنا أف تُفطر لعػدـ اٜناجػم إ  ذلػك والػراجح  واٞنشهور س اٞنذىبم أف ا ـ إف

أف ٟنػػا الفطػػر وإف نانػػأ ْنػػد ظئػػراً، ومةػػل ذلػػك إف نػػاف ديكػػن أف يرضػػع الطفػػل مػػن اٜنليػػب الصػػناعي وأفطػػرت 
 ا ـ لكوقػػػا ترضػػػعو مػػػع إمكػػػاف أف يَرضػػػع مػػػن ىػػػذا اٜنليػػػب فػػػال حػػػرج عليهػػػا س ذلػػػك؛  ف مصػػػلىلم الطفػػػل س

 رضاعو من أمو، واةثار اٞنتقدمم عامم، سواء نانأ ا ـ ْند ظئراً أـ نانأ ال ْند ظئراً.
والواجب س ىػذه اٞنسػقلم ومسػقلم الكبػًن واٞنػري  الػذي ال يرجػى بػرؤه، أف يُطعػم عػن نػل يػـو مسػكيناً ُمػّداً مػن 

 عنهمػا بإسػناد لػىليح حنطم أو نصف لاع من غًنه فقد ثبأ س سنن البيهقي وغًنه عن ابػن عمػر رضػي اهلل
 «.تُػْفِطر وتطعم مكاف نل يـو مسكيناً مّداً من حنطم»أنو قاؿ س اٜنامل إذا وافأ على ولدىام 
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إذا عجػز الشػيخ الكبػػًن عػن الصػػياـ أطعػم مكػػاف نػل يػػـو »وقػاؿ ابػن عبػػاس نمػا س الػػدارقطين بإسػناد لػػىليحم 
 «.ُمداً ُمداً 

و ثالثػػم نيلوجرامػػات، وعلػػى ذلػػك فنصػػف الصػػاعم نيلػػو ونصػػف، واٞنػػد ربػػع الصػػاع النبػػوي، والصػػاع النبػػوي ٥نػػ
 وربعوم ثالثم أرباع الكيلو.

 واٞندم ىو اٜنفنم س اليدين اٞنبسوطتٌن من متوسذ س اٝنلقم.
فػػإذا أوػػرج ٕنػػراً أو شػػعًناً فإنػػو خيػػرج نػػيالً ونصػػَف الكيلػػو، وإف أوػػرج حنطػػم أو أْرزاً فإنػػو خيػػرج علػػى النصػػف مػػن 

 ّداً منهما.ذلك أيم خيرج مُ 
 وا رز يَقـو مقاـ اٜننطم، بل ىو أفضل من اٜننطم.

فػػػإف لػػػنع طعامػػػاً فجمػػػع مسػػػانٌن بعػػػدد ا يػػػاـ فقشػػػبعهم فػػػال بػػػقس بػػػذلك؛ ٞنػػػا روى الػػػدارقطين وغػػػًنه بإسػػػناد 
، «أف أنػػس بػػن مالػػك رضػػي اهلل عنػػو أفطػػر عامػػاً، فصػػنع جفنػػم ثريػػد، فػػدعا ثالثػػٌن مسػػكيناً فقشػػبعهم»لػػىليحم 

 اماً من ٜنم أو أرز، وٗنع اٞنسانٌن وأشبعهم فال بقس، وجيزئ ذلك؛ خطالؽ اةيم.فإذا لنع طع
 مسقلمم

إذا احتػػاج مػػن يريػػد أف يُنقػػذ غريقػػاً أو ٥نػػوه إ  الفطػػر فإنػػو يفطػػر؛  ف ذلػػك مػػن إنقػػاذ الػػنفس مػػن اٟنلكػػم وىػػو 
 واجب.

 وىل ْنب عليو نفارةل
بن رجب س قواعده أف عليو الكفارة، قياساً علػى اٜنُبلػى وجهاف س مذىب اخماـ أ٘ند، وا رجح وىو اوتيار ا

واٞنرضع، فإقما إذا أفطرتا ووفاً على الولػد فػإف عليهمػا ػ س اٞنػذىب ػ مػع القضػاءم الكفػارة، فكػذلك ىنػا، فػإف 
الػػذي ينقػػذ مػػن خُيشػػى عليػػو اٟنلكػػم قػػد أفطػػر ٞنصػػلىلم غػػًنه، وعلػػى ذلػػك فإنػػو يُطعػػم لكػػن إف حصػػل لػػو بسػػبب 

 ف س نفسو فقفطر فال إطعاـ عليو  نو أفطر ووفاً على نفسو وىذا ىو تقرير اٞنذىب.إنقاذه ضع
 والقضاء واجب عليو عند ٗنهور العلماء نما تقدـ.

 مسقلمم
اوتار شيخ اخسالـ ابن تيميم ر٘نو اهلل جواز الفطر س اٛنهاد س سبيل اهلل، ليتقوى اجملاىد على قتاؿ ا عػداء، 

َعَلُو ر٘نو اهلل تعا  ٞنػا أتػى التتػار إ  دمشػق، ولػو ب ىػذا لػاحب اخنصػاؼ واوتػاره س ولو ناف س حضر، وفػَ 
 الفاضق.
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وىػػذا ىػػو القػػوؿ الػػراجح ؛  ف الفطػػر س مةػػل ىػػذه اٜنػػاؿ أو  مػػن الفطػػر س السػػفر وأو  مػػن الفطػػر س اٞنػػرض؛ 
، فػػإقم يتسػػلطوف علػػى ا ديػػاف  ّف س ذلػػك حفػػ  الػػدين وحفػػ  ا عػػراض وا مػػواؿ؛ فػػإف ا عػػداء إذا تسػػلطوا

 وا عراض وا مواؿ.
 مسقلمم

ذنػػر اةُجػػِري ر٘نػػو اهلل تعػػا ، وىػػو مػػن فقهػػاء اٜننابلػػم مػػن ألػػىلاب اخمػػاـ أ٘نػػدم أنػػو إف نػػاف لػػاحب لػػنعم 
 شاقم وخياؼ على نفسو التلف إف لاـ فلو الفطر.

يعملػػوف س البنػػاء فػػإذا وافػػق لػػيفاً شػػديد  وينبغػػي أف يقيػػد ىػػذا بػػقف يكػػوف ١نتاجػػاً ٟنػػذه الصػػنعم ٞنعاشػػو، نالػػذين
اٜنر وال يتىلملػوف الصػياـ وال ُغنيػم ٟنػم عػن ىػذا العمػل مػع وشػيم التلػف علػى الػنفس فػإف ىػذا أو  مػن الفطػر 

 للمري ، فيفطر وعليو القضاء، ويصـو س ا ياـ الل ال يعمل فيها.
 فق جز اً منو لم يصح صومو[ :قولو: ]ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليو جميع النهار ولم يُ 

  ف القلم مرفوع عنو.ضاء عليو، وىذا ظاىر س اجملنوف؛إذا ُجن  ومل يُفق جزءاً من النهار فال يصح لومو، وال ق
ومةػل ذلػك اٞنغمػػى عليػو أيضػػاً، فلػو أنػػو قبػل أذاف الفجػػر أُغمػي عليػو ومل يفػػق جػزءاً مػػن النهػار فلػػم يفػق إال وقػػد 

ال يصح؛  نو مل ديسك شيئاً من النهار والصـو يشيط فيو إمساؾ مع نيم، وقد قاؿ  غربأ الشمس فإف لومو
متفػق عليػو، واٞنغمػى عليػو  «يدع طعامو وشرابو وشػهوتو مػن أجلػي»لّلى اهلل عليو وسّلم س اٜنديث القدسيم 

 ال يضاؼ إليو ترؾ ا نل والشرب  نو زاضل العقل.
 وىل جيب عليو القضاء أـ الل

 لفمقاؿ اٞنأل 
 م ]ويلزم المغمى عليو القضا [

 فهذا الذي أغمي عليو فلم يفق ساعم من النهار جيب عليو القضاء.
والقػوؿ الةػػال س اٞنسػػقلم، وىػػو قػوؿ ابػػن ُسػػري  مػػن الشػافعيم، واوتػػاره لػػاحب الفػػاضق مػن اٜننابلػػمم أنػػو ال جيػػب 

إ  أمػػػر جديػػد، ولػػػيس عنػػػدنا مػػا يػػػدؿ علػػػى عليػػو القضػػػاء؛  نػػو زاضػػػُل العقػػػل أثنػػاء النهػػػار، و ف القضػػػاء حيتػػاج 
وجػػوب القضػػاء علػػى اٞنغمػػى عليػػو، وىػػذا نجيػػًن مسػػقلم قضػػاء الصػػالة س حػػق اٞنغمػػى عليػػو؛ فػػإف الػػراجح عػػدـ 

 وجوب قضاء الصالة عليو، فكذلك ىنا.
و عقػل، إذاً القوؿ الراجح أنو ال جيػب عليػو القضػاء؛  نػو زاضػل العقػل، ومعلػـو أف اٝنطػاب إمنػا يوجػو إ  مػن معػ

 واٞنغمى عليو زاضل العقل.
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وأما إذا أفاؽ اٞنغمى عليو جزءاً من النهار وأمسك س ىذا اٛنزء فإنو يصح لومو، فلو أنو أغمي عليو بعد أذاف 
الفجػػر بلىلجيػػم أو أفػػاؽ أثنػػاء النهػػار فقمسػػك ق عػػاد إليػػو اخغمػػاء، أو أفػػاؽ قبػػل غػػروب الشػػمس فقمسػػك فػػإف 

 لومو يصح وال قضاء عليو.
 : ]ال إن نام جميع النهار[ :قولو

الناضم، عنده نوع إحساس وشعور، فإذا ووطب أو أوق  فإنو يستيق  ِنالؼ اٞنغمى عليو، لذلك فػال وػالؼ 
 بٌن أىل العلم أنو لو ناـ قبل الفجر ومل يستيق  إال بعد غروب الشمس أف لومو لىليح.

 قولو: ]ويلزم المغمى عليو القضا  فقط[ :
 ـ الكالـ على ىذا.دوف اجملنوف، وتقد

 قولو: ]ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب[ :
إمنػا ا عمػاؿ »جيب أف يُعٌِن النيم، فينوي أنو من رمضاف أو أنو نذره أو أنو نفارة؛ لقولو عليو الصالة والسػالـم 

 «.بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى
رمضاف أو عن نػذر أو عػن نفػارة، فإنػو ال جيزضػو، فػال بػد أف  فلو نوى الصـو على اخطالؽ، ومل ينو أف ىذا من

 يُعٌِن النيم، فينوي مةالً أف ما يصومو من رمضاف أو أنو فرضو.
 « .من الليل لصـو نل يـو واجب»قاؿم 

النػػػذر والكفػػػارة ولػػػـو رمضػػػاف؛ ٞنػػػا روى « م لصػػػـو نػػػل يػػػـو واجػػػب»يػػػدول س قولػػػوم « م مػػػن الليػػػل»وقولػػػوم 
 «من مل يُبِيأ الصياـ مػن الليػل فػال لػياـ لػو»حفصم أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم اٝنمسم من حديث 
 واٜنديث لىليح.

فيجب أف ينوي الصياـ قبل أذاف الفجر حر تستوعب النيم يوَمو، فتكوف النيم شاملم لليـو نلو، فلو أنػو ألػبح 
ا لػو قػدـ رجػل مػن سػفر ومل يفطػر ومل ينػو الصػياـ ومل يطعم فنوى نذراً أو نفػارة أو مػن رمضػاف فإنػو ال جيزضػو نمػ

فلما حضر البلد قاؿم أريد أف أنوي لياـ الفرض ما داـ أل مل َنل ومل أشرب، فػال جيزضػو، بػل ال بػد أف ينػوي 
 ذلك قبل طلوع الفجر، فتشمل النيم النهار نلو.

مل يكػن قػد نػوى جازمػاً فػال جيزضػو، وال بد أف تكوف ىذه النيم جازمػم، فػإف نػاف عنػده تػردد فػدول عليػو النهػار و 
 فال بد أف يكوف جازماً س نيتو.

، وعلى ذلكم فال يكفيو أف ينوي من أوؿ الشهر.« لصـو نل يـو واجب»وقولوم   أيم ينوي لكل يـو
وذىب اٞنالكيم، وىو اوتيار ابن عقيل وروايم عن أ٘ندم أف لو أف ينوي من أوؿ الشهر إذا مل يقطػع ىػذه النيػم، 

وى من أوؿ الشهر الصياـ فإف ذلك جيزضو ما مل ينو القطع، فإذا أفطر س يـو من ا ياـ لسفر أو ٥نػوه فػال فإذا ن



 

 
 

 

 هـ4141تاريخ اإلضافة / ربيع األول / 

 

 

  ( الصيامشرح زاد المستقنع  ) كتاب 
 هـ4103

 

 

 هللا  ةلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

19 

 ني بدروسالزاد / موقع يع

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

، « إمنا ا عماؿ بالنيات، وإمنا لكل امرئ مػا نػوى»بد أف يستقنف النيم؛  ف رمضاف عبادة واحدة، وٜنديثم 
 وىذا قد نوى.

 ت.ومةلو أيضاً لياـ الشهرين اٞنتتابعٌن س الكفارا
 وىذا ىو القوؿ الراجح .

 * فإف حصل لو تردد س النهارل
تقدـ أنو ال بد أف تكوف النيم جازمم، لكن إف حصل لو س أثناء النهار تػردد فهػل يقطػع ىػذا الػيدُد نيتػو فيفطػر 

 بذلك أـ الل ومةل ذلك لو نوىم إف وجد طعاماً أفطر وإال أَت لومول
 بمقوالف  ىل العلم مها وجهاف س اٞنذى

 فاٞنذىبم أنو يفطر.
 والقوؿ الةالم أنو ال يفطر، وىو قوؿ س اٞنذىب.

 وىذا ىو الراجح ؛  ف النيم باقيم على ما ىي عليو، لكنو تردد ىل يقطعها أـ ال يقطعها.
إف اهلل ْنػػاوز   عػػن أمػػل مػا حػػدثأ بػػو أنفسػػها مػػا مل »ويصػح أف يسػػتدؿ لػػذلك بقولػػو لػػّلى اهلل عليػو وسػػّلمم 

 متفق عليو.« تتكلم تعمل أو
 قولو: ]ال نية الفرضية[ :

 إذا نوى أف ما يصومو من رمضاف فهل يشيط أف ينوي أنو فرضو أـ يكفي أنو من رمضافل
 وإذا نوى نذراً أو نفارة فهل يشيط أف ينوي أف ذلك واجب أـ الل

 ف نيتػػو أنػػو يصػػـو مػػن  أيم ال يشػػيط أف لػػيامو فػػرض؛« م ال نيػػم الفرضػػيم»اٛنػػوابم ال يشػػيط، ولػػذا قػػاؿم 
 رمضاف تتضمن نيم الفرضيم، وبنيتو أف ىذا نذر أو نفارة يتضمن أنو واجب.

 قولو: ]ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده[ :
يصح س النفل أف ينوي من النهار إف مل يطعم أو يشرب أو جيامع؛ أيم مل يقت شيئاً من اٞنفطرات قبػل الػزواؿ 

 أو بعده.
، »ثبأ س لىليح مسلم عن عاضشم رضي اهلل تعػا  عنهػا قالػأم ٞنا  أتانػا النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم ذات يػـو

، قالػأم ق أتانػا يومػاً َوػر، فقلػُأم أُىػدي لنػا « إل إذاً لػاضم»فقلنام ال، فقػاؿم « ىل عندنم شيءل»فقاؿم 
فجيػاىره أنػو لػاـ حينئػذ ونػاف « إذاً لػاضم إل»، والشػاىد قولػوم «أرينيو، فلقد ألبىلأ لػاضماً »َحْيٌسل فقاؿم 
 «.قد ألبح مفطراً 
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مػن مل »والقوؿ الةال س اٞنسقلم وىو قوؿ اٞنالكيمم أنو ال بد من نيػم مػن الليػل للنفػل نػالفرض، لعمػـو حػديثم 
 «.يُبِيأ الصياـ من الليل فال لياـ لو

 لوا بو.لكن اٜنديث الذي رواه مسلم ٢ُنِصٌص لعمـو ىذا اٜنديث الذي استد
 « مقبل الزواؿ أو بعده»قاؿ ىنام 

 أما قبل الزواؿم فهو مذىب اٛنمهور نما تقدـ.
 وأما بعد الزواؿم فهو من مفردات اٞنذىب؛ وأف لو أف ينوي بعد الزواؿ ولو قبل غروب الشمس.

، فهػذا قالوام  نو ٞنّا جاز لو أف ينوي قبل الزواؿ جاز لو أف ينوي بعده؛  قما يشيناف س أقما  جزء مػن اليػـو
، فلػػو أف ينػػوي بعػػد الػػزواؿ نمػػا لػػو نػػوى قبػػل ٜنجيػػم مػػن الػػزواؿ. فػػإذا نانػػأ  جػػزء مػػن اليػػـو وىػػذا جػػزء مػػن اليػػـو
الشمس تزوؿ س الساعم الةانيم عشرة ونوى قبل الةانيم عشرة بدقيقم فيجزئ عند اٛنمهػور، فكػذلك بعػد الةانيػم 

 .عشرة بدقيقم، فال فرؽ مألثراً بٌن اٞنسقلتٌن
وىذا القوؿ ىو الراجح ؛  ف الشرع متشِوؼ إ  فعل العبد للتطوع، وىذا من التافيف س ىذا الباب، فيغيبػاً 

 س التطوع جاز لو ذلك، نما س لالة النافلم وما فيها من التافيف، فكذلك س لـو النفل.
د، وىو اوتيار شيخ اخسالـ ابن لكن إمنا يألجر بقدر ما نوى؛  ف ا عماؿ بالنيات، وىذا ىو نص اخماـ أ٘ن

 تيميم، فال يكوف نمن لاـ من أوؿ النهار، وإمنا لو ا جر بقدر ما نوى.
 قولو: ]ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، لم ُيْجزِه[ :

بالنيػم ؛  نو مل جيـز «مل جيزه»فإذا نوى ليلم الةالثٌن من شعباف إف ناف غداً من رمضاف فهو فرضو، فقالوا ىنام 
 وال بد من اٛنـز هبا.

واوتػػار شػػيخ اخسػػالـ ابػػن تيميػػم ر٘نػػو اهلل تعػػا م أنػػو جيزضػػو ذلػػك؛ قػػاؿم  ف النيػػم تتبػػع العلػػم، وىػػذا علمػػو غػػًن 
٠نػػزـو بػػو، فهػػو ال يػػدري ىػػل يػػـو غػػٍد مػػن رمضػػاف أـ ال، لكػػن لػػو نػػاف يعلػػم أف غػػداً مػػن رمضػػاف فػػال جيزضػػو إال 

، لكن حيث ناف ال جيـز أف  ، وىػذا ىػو اٛنـز غداً من رمضاف فينوي ُنسب علمو، وعلمػو فيػو تػردد وعػدـ جػـز
 مقدوره.

وىذا القوؿ ىو الراجح ؛  ف النيم تتبع العلم، وىو اوتيار شيخ اخسالـ ر٘نو اهلل وىذه اٞنسقلم حيتػاج إليهػا مػن 
 .أراد النـو قبل اخعالف عن رؤيم اٟنالؿ أو ناف س موضع ال يبلغو فيو اخعالف بذلك

 مسقلمم
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فػػإذا نػػاف س ليلػػم الةالثػػٌن مػػن رمضػػاف وقػػاؿم إف نػػاف غػػداً مػػن رمضػػاف فهػػو فرضػػي وإال فػػإل مفطػػر، فإنػػو جيزضػػو 
علػى اٞنػذىب؛  ف ا لػل أف ىػػذا اليػـو مػن رمضػاف، فا لػػل ىػو بقػاء رمضػاف، ِنػػالؼ اٞنسػقلم السػابقم علػػى 

 اٞنذىب؛  ف ا لل بقاء شعباف.
 ر[ :قولو: ]ومن نوى اءفطار أفط

 ّنعىن أف لو حكَم اٞنفطرين، نمن أنل أو شرب.« م أفطر»
 ولو أف ينوي نفالً فيما بقي من اليـو إف مل يكن ذلك س رمضاف.

فهػذا رجػػل نػػوى أف يكػػوف ىػػذا اليػػـو قضػػاء عػػن رمضػػاف أو نػػذراً أو نفػػارًة أو تطوعػػاً، وأثنػػاء النهػػار نػػوى الفطػػر؛ 
فػاًل؛  ف النيػم س النفػل تصػح أف تكػوف مػن النهػار وىػو مل يقنػل أيم قطع نيتو، فيفسد لومو، ولػو أف ينػوي ن

 ومل يشرب.
وتقػػدـ أف ىػػذا يُقيّػػد بػػقف ال يكػػوف ىػػذا س رمضػػاف؛  ف أيػػاـ رمضػػاف وقتهػػا مضػػيق علػػى لػػـو رمضػػاف، فلػػو أف 

ف ولػيس لػو مسافراً س رمضاف نوى نفاًل مل جيزضو ذلك، و نو إمنا ُوِفف عنو بالفطر، فإف لاـ فإنو يصـو رمضػا
 أف ينوي النفل.

 باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
 قولو: ]من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن[ :

 اٜنقنم من الدبر، والسعوط من ا نف.
 قولو: ]أو اكتحل بما يصل إلى حلقو أو أدخل إلى جوفو شيئاً من أي موضع كان غير إحليلو[ :

 اخحليلم ىو الذ نر العضو.
َ َلُكػُم اْٝنَػْيُذ ا َبْػػَيُ   وؿ من مفطرات الصاضمم ا نل والشرب؛ قاؿ تعا م اٞنفطِر ا توَُنُلوا َواْشػَربُوا َحػر  يَػَتبَػػٌن 

 [ .ٚٛٔ/ٕ البقرة  ِمَن اْٝنَْيِذ اَ ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر 
 وما ذنره اٞنأللف ر٘نو اهلل تعا  من اٞنساضل ىنا فيها نزاع بٌن أىل العلم.

الشػػافعيم س االنتىلػػاؿ، ورأوا أف العػػٌن ليسػػأ منفػػذاً للطعػػاـ والشػػراب، فػػرأوا أف االنتىلػػاؿ لػػيس ّنفطِػػر ػػػ فنػػازع 
 وإف وجد طعَمو س حلقو.

ػ ونازع اٞنالكيم س القطرة الل توضع س ا ذف إذا مل تصل إ  اٜنلق، فإذا ذىبأ إ  الدماغ فإقػا ال تفطػر عنػد 
 ها س حلقو.اٞنالكيم. ِنالؼ ما إذا َوجد طعم

ػػػ ونػػازع ا وزاعػػي والليػػث س أف ا ذف منفػػذ، ورأوا أف ا ذف ليسػػأ ّننفػػذ للطعػػاـ والشػػراب، سػػواء ولػػل الطعػػم 
 إ  اٜنلق أـ مل يصل.
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 ػ ونازع شيخ اخسالـ وأىل الجياىر س اٜنقنم، فرأوا أف اٜنقنم الل توضع س الدبر ال تفطِر.
س ىػذا البػاب، وىػي الػل دؿ عليهػا الكتػاب والسػنمم أف الصػاضم ال يفطػر وقاعدة شيخ اخسالـ ر٘نػو اهلل تعػا  

إال ّنا ىو أنل أو شرب ٣نا يصػل إ  اٞنعػدة أو إ  الػدـ فيغػذي البػدف؛  ف اهلل قػاؿم توَُنلُػوا َواْشػَربُوا   البقػرة 
ٕ/ٔٛٚ. ] 

وؼ، يعػػينم اٞنعػػدة، أو إ  والضػػابذ عنػػد اٜننابلػػم س اٞنشػػهور عنػػدىم س ىػػذا البػػابم أف نػػل مػػا دوػػل إ  اٛنػػ
 ٠نّوؼ س بدنو نالدماغ فإنو يفطر بو.

والكىلػػػل والقطػػػرة الػػػل س ا ذف واٜنقنػػػم الػػػل توضػػػع س الػػػدبر، ىػػػذه نلهػػػا ليسػػػأ بطعػػػاـ وال شػػػراب س عػػػرؼ 
لبّينػػو  اٞناػػاطَبٌن هبػػذه اةيػػم؛ ق إف اٜناجػػم داعيػػم شػػرعاً إ  بيػػاف مػػا يفطػػر بػػو الصػػاضم، فلػػو نػػاف مػػا ذنػػروه مفطِػػراً 

 الشارع، نما بٌّن نواق  الوضوء ومبطالت الصالة، فإف الصياـ رنن من أرناف اخسالـ.
إذاً الراجح وىو اوتيار شيخ اخسالـ ر٘نو اهلل تعا م أف ما يصل إ  اٞنعدة أو إ  الدـ فيغذي البدف ىو الذي 

 يكوف مفطراً.
رة؛  قػػا تصػػل إ  البػػدف فتغذيػػو، ومةػػل ذلػػك اخبػػرة الػػل فعلػػى ذلػػكم اخبػػر اٞنغذيػػم أو اغاليػػل اٞنغذيػػم ىػػذه مفطػػ

تعطػػى ٞنػػن عنػػده نقػػص س السػػكر وىػػي مػػن اٛنلونػػوز فتفطػػر، ِنػػالؼ اخبػػر اٞنداويػػم إذا نػػاف ا طبػػاء يقػػرروف أف 
ىػػػذه اخبػػػرة لػػػيس فيهػػػا غػػػذاء، وإمنػػػا ىػػػي دواء نػػػاخبرة الػػػل تعطػػػى ٞنػػػن عنػػػده زيػػػادة س السػػػكري ونػػػذلك غسػػػيل 

يكوف منجيفاً للكليتٌن فُتغسل الكلى بػو، وال يقػـو س البػدف مقػاـ الغػذاء لكػن إف نػاف يضػاؼ إليػو الكلى، فإنو 
 ما يغذي البدف فإنو يفطر.

ونذلك الباور، فإف الباور ليس بقنل وال شرب، ولذا اوتار شيخ اخسالـ أنو ال يفطِر وإف ولل إ  الدماغ 
مشهور س مذىب أ٘ند وغًنه وأنػو مفطػر. والػراجح أنػو ال يفطػر؛  ػ يعين تبار حر ولل إ  الدماغ ػ، والفاً لل

نالدىن الذي يدىن بو البدف، فيسري من اٞننافذ إ  داول البدف، فإنو ال يفطر عند أىل العلم؛ ولذا قاؿ ابن 
رواه الباػػػاري معلقػػػاً. فكػػػذلك الباػػػور، ولػػػيس « إذا نػػػاف يػػػـو لػػػـو أحػػػدنم فلُيصػػػبح دىينػػػاً مػػػيِجالً »مسػػػعودم 

ف بلغتهم أنالً وال شرباً.ال  باور عند العرب الذين نزؿ القَر
وأمػا الػدواف الػذي يشػػرب فهػذا س عػرؼ النػػاس شػراب، وقػد اتفػق الفقهػػاء اٞنتػقوروف علػى أنػػو يفطػر نمػا ذنػػر 
ىذا ألىلاب اٞنوسػوعم الفقهيػم الكويتيػم، فقػد ذنػروا االتفػاؽ علػى أف شػرب الػدواف اٞنعػروؼ يُفطِػر، وال أعلػم 

 بٌن أىل العلم س ذلك.والفاً 
نػػذلك س اٞنػػذىبم إذا داوى اٞنقمومػػم مػػةاًل ػ وىػػي اٛنػػرح الػػذي يكػػوف س الػػرأس ويصػػل إ  أـ الػػدماغ ػ، أو 

 اٛناضفم وىي الل تنفذ إ  الباطن ػ فإنو يفطر بذلك.
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 وذىب اٞنالكيم إ  أف ذلك ليس ّنفطر.
 اٛناضفم ليس ّنفطر.والصواب ما ذىب إليو اٞنالكيم، وأف دواء اٞنقمومم أو 

واٞنشهور عند اٜننابلمم أنػو لػو أدوػل َلػم نػقف حيػّرؾ سػكيناً داوػل ىػذه اٛناضفػم أو خُيػرج منهػا شػيئاً، نػقف يكػوف 
فيهػا رلػا ، فيػدول فيهػا سػكيناً ليارجهػا فتنفػذ ىػذه اةلػم إ  البػاطن، فإنػو يفطػر بػذلك؛  ف نػل مػا دوػل 

٠نو ؼ س بدنو نالدماغ فإنو يفطر بو وىذا ىو الضابذ عنػد اٜننابلػم س عندىم إ  اٛنوؼ ػ يعين اٞنعدة ػ أو إ  
 ىذا الباب.

 وذىب ٗنهور العلماء إ  أنو لو ابتلع حصاة ػ وىي ال تنماع س باطنو ػ فإنو يفطر بذلك.
زؿ واوتار شيخ اخسالـ ر٘نو اهلل تعا م أنو ال يفطر؛  ف ابتالع اٜنصػاة لػيس بقنػل وال شػرب س عػرؼ مػن نػ

ف بلغتهم.  القَر
 وىذا ىو القوؿ الراجح .

لكن  َسف  الياب يرجع فيو إ  أىل اٝنربة، فإف قػالوام إف سػف  الػياب يغػِذي فإنػو يفطػر بػذلك، والػذي أعلمػو 
عن النساء الاليت يصنب بالوحاـ أف منهن من َتُسػَف الػياب ويغنيهػا عػن الطعػاـ والشػراب، ِنػالؼ مػا ال ينمػاع  

 نو ال يفطر على الصىليح.ناٜنصى فإ
يعػينم غػًن ذنػره، فلػو وضػع قطػرة س إحليلػو فإنػو ال يفطػر بػذلك؛  نػو لػيس ىنػاؾ طريػق « م غًن إحليلو»قاؿم 

 بٌن اٞنةانم والباطن، وإمنا البوؿ خيرج رْشىلاً. وعلى ُنلٍّ فقد تقدـ أف مةل ىذا ال يفطر، ناٜنقنم و٥نوىا.
 ل والشرب ىو الفم وا نف.والذي دلأ عليو ا دلم أف طريق ا ن

 أما الفم فجياىر.
، «وبالي س االستنشاؽ إال أف تكوف لاضماً »وأما ا نف فلقولو لّلى اهلل عليو وسّلم فيما رواه أبو داود وغًنهم 

فدؿ ذلػك والفػاً  ىػل الجيػاىر علػى أف ا نػف منفػذ للشػراب، ومةػل ذلػك لػو أدوػل الغػذاء إ  البػدف مػن أي 
 موضع فإنو يفطر.

وأما غًنىا من اٞننافذ، فعند فقهاء اٜننابلم ضابذ س ىذا الباب، قالوام نل مػا يصػل إ  جوفػو أو إ  ٠نػوؼ س 
 بدنو نالدماغ واٜنلق، فإنو يةبأ بو الفطر.

وأفتػػأ اللجنػػم الداضمػػم أف دواء الربػػو الػػذي يستنشػػقو اٞنػػري  فيصػػل إ  الػػرضتٌن عػػن طريػػق القصػػبم اٟنواضيػػم ال إ  
يفطػػػر  نػػػو لػػػيس أنػػػالً وال شػػػرباً وال شػػػبيهاً هبمػػػا إمنػػػا ىػػػو شػػػبيو ّنػػػا يقطّػػػر س اخحليػػػل ومػػػا يػػػداوى بػػػو  اٞنعػػػدة ال
 اٛناضفم.

 قولو: ]أو استقا [ :



 

 
 

 

 هـ4141تاريخ اإلضافة / ربيع األول / 

 

 

  ( الصيامشرح زاد المستقنع  ) كتاب 
 هـ4103

 

 

 هللا  ةلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

24 

 ني بدروسالزاد / موقع يع

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

أيم استدعى القػيء فقػاء، فإنػو يفطػر بػذلك؛ ٞنػا روى أ٘نػد وأبػو داود واليمػذي أف النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم 
، واٜنديث قد اوتلف فيو، ونةًن مػن أىػل العلػم  «و، ومن استقاء فليق من ذرعو القيء فال قضاء علي»قاؿم 

مػػن أضمػػم النقػػاد نالباػػاري وأ٘نػػد واليمػػذي وغػػًنىم قػػد أعلَػػوه، ومل يتبػػٌن   مػػا ىػػو طعػػن ىػػألالء ا ضمػػم س ىػػذا 
ديث، اٜنديث إال ما ذنره اليمذي من تفرد عيسى بن أيوب، وىو ثقم من رجاؿ الصىليىلٌن ومل يتفرد هبذا اٜنػ

 بل تابعو حفص بن غياث نما س سنن ابن ماجو وىو من رجاؿ الصىليىلٌن أيضاً، ق إنو لو تفرد بو لقبل.
ويػرد أف ا لػل ىػو عػدـ الػوىم، ومل يتبػٌن « زعم أىل البصػرة أف ىشػاماً قػد أوىػم فيػو»وقاؿ عيسى بن يونسم 

 سند َور يةبأ بو الوقف أو ٥نوه فيعمل بو.
تقػدمٌن، واٞنشػهور عنػد اٞنتػقورين ىػو تصػىليىلو، وإف نػاف مػا تقػدـ مػن أقػواؿ ا ضمػم وقد لىلىلو طاضفػم مػن اٞن

الكبار جيعل س النفس شيئاً من تصىليح ىذا اٜنديث اٞنتكلم فيو، لكن الذي ييجح أنو لىليح، وعليو العمل 
ر اخٗنػاع علػى عند أىل العلم، نما قاؿ اليمذي ر٘نو اهلل تعا ، وىػو مػذىب ٗنهػور العلمػاء وحكػى ابػن اٞننػذ

 ذلك.
 وذىب طاضفم من السلف واٝنلف، وىو روايم عن مالكم إ  أف استدعاء القيء ال يفطر.

 والذي ييجح ىو القوؿ ا وؿ؛ للىلديث الذي تقدـ ذنره.
 ؛ أيم ولو قّل وىو اٞنذىب، وىو ظاىر اٜنديث.« أو استقاء»قولوم 

  خيرج ملء الفم منو.وعن اخماـ أ٘ند وىو قوؿ ابن عقيلم أنو ال يفطر حر
 والذي ييجح ىو ا وؿ؛ لعمـو اٜنديث، فإف ىذا يسمى قيئاً.

ولعل العلم لػذلك ػ واهلل أعلػم ػ نمػا قػاؿ ابػن عبػد الػرب أف وػروج الطعػاـ مػن اٞنعػدة إ  اٜنلػق مجينػُم رجػوع شػيء 
 منو إليو، وىذا فيو معىن ا نل والشرب.

 
 قولو: ]أو استمنى[ :
يػػدع » فػػقمىن، فإنػػو يفطػػر بػػذلك؛ يػػدؿ علػػى ذلػػك مػػا ثبػػأ س اٜنػػديث القدسػػي وفيػػوم يعػػين طلػػب وػػروج اٞنػػين

متفػق عليػو، فػإوراج ىػذا اٞنػاء شػهوة، ولػذا قػاؿ عليػو الصػالة والسػالـ فيمػا  «طعامػو وشػرابو وشػهوتو مػن أجلػي
، فدؿ على  «راـأرأيتم لو وضعها س اٜن»رواه مسلم ٞنا قيل لوم أيقيت أحدنا شهوتو ويكوف لو فيو أجرل فقاؿم 

أف ىذا اٞناء شهوة، وعلى ذلكم فتقَصد إوراجو من البدف مفطِر بقي طريق، سػواء نػاف باليػد أو اٞنباشػرة، ىػذا 
 ىو مذىب عامم أىل العلم والفاً  ىل الجياىر.
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نػزاؿ؛ فقػد وأما ما استدؿ بو أىل الجياىر من أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم ناف يباشر فإف اٞنباشرة ال تستلـز اخ
لكنو نػاف »ثبأ س الصىليىلٌن أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم ناف يقبل وىو لاضم ويباشر وىو لاضم، قالأم 

أيم ٜناجتػو، وُضػػبطأ بالتسػكٌن  ِخْربػػوأل أيم عضػوه، فجيػػاىره أنػو يباشػػر مػن غػػًن إنػزاؿ، فإنػػو « أملككػم َ َربػػو
 ديلك إْربو.

 لصواب والفاً  ىل الجياىر.إذاً ما ذىب إليو عامم أىل العلم ىو ا
 قولو: ]أو باشر فأمنى[ :

 اٞنباشرة ىي ما دوف اٛنماع، سواء نانأ ّنا ىو قريب من اٛنماع أو ناف ذلك بالقبلم و٥نوىا.
بغػًن »فإذا باشر دوف الفرج أو قّبل أو ٞنس فقمىن فإنو يفطر ىػذا ىػو مػذىب ٗنهػور العلمػاء، حػر قػاؿ اٞنوفػقم 

ج اٞنين تتم بو الشهوة، وقد قاؿ اهلل تعا  فيما يرويػو عنػو النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلمم ؛  ف ورو «والؼ نعلمو
فالشػػهوة ديتنػػع عنهػا الصػػاضم، وإوػػراج اٞنػػين باسػتدعاٍء شػػهوٌة يفطػػر بػػو « يػدع طعامػػو وشػػرابو وشػػهوتو مػن أجلػػي»

 الصاضم، وىو مذىب عامم العلماء.
 فجياىر؛  قما سبب ظاىر ٝنروج اٞنين. فإف ناف باٞنباشرة دوف الفرج، أو باالستمناء

وأمػػػا إف نػػػاف بالقبلػػػم أو اللمػػػس، فمػػػاؿ لػػػاحب الفػػػروع وىػػػو ا ظهػػػر إ  أنػػػو ال يفطػػػر بػػػذلك؛  ف ىػػػذا لػػػيس 
  ف القبلم ليسأ بسبيل معتاد ٝنروج اٞناء.وعلى ذلك يكوف وروجو عن غًن قصد؛بسبب معتاد ٝنروج اٞنين، 

 قولو: ]أو أمذى[ :
 ل أو ٞنس فقمذى فإنو يفطر س اٞنذىب وىو مذىب مالك.لو باشر أو قب  

 وقاؿ ا حناؼ والشافعيمم ال يفطر، واوتاره شيخ اخسالـ ابن تيميم ر٘نو اهلل تعا  وىو الراجح .
 وقياس اٞنذي على اٞنين قياس مع الفارؽ؛  ف اٞنذي دليل الشهوة ومقدمها، ِنالؼ اٞنين فهو الشهوة.

 ر، وال دليل يدؿ على الفطر بو.و ف ا لل عدـ الفط
 قولو: ]أو كّرر النظر فأنزل[ :
 فإنو يفطر، ال إف نّرر فقمذى.

وفػػّرؽ اٜننابلػػم بػػٌن اٞنػػذي واٞنػػين س ىػػذه اٞنسػػقلم فقػػالوام إف نػػرر النجيػػر فقمػػذى فإنػػو ال يفطػػر؛ ٞنشػػقم التىلػػرز مػػن 
 ذلك وأما اٞنين فإنو يفطر بو.

 فإذا نرر النجير فقمىن مل يفطر. وقاؿ ا حناؼ والشافعيمم ال يفطر بو
وىذا ىو الراجح ؛ ٞنا تقدـ س القبلم واٞنس، وأف ىذا ليس بسبيل معتاد لكن لو ناف يعلم من نفسػو ذلػك وأنػو 

 إف نرر النجير فإنو ينزؿ، فيفطر  نو س حقو سبب معتاد.
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 قولو: ]أو احتجم أو حجم وظهر دم[ :
 إذا ظهر دـ.اٜنجامم معروفم، فيفطر اٜناجم واغجـو 

واستدلوا ُنديث شػداد بػن أوس رضػي اهلل عنػو الػذي رواه اٝنمسػم إال اليمػذي وإسػناده لػىليح أف النػيب لػّلى 
، وىذا ىو مذىب أنةر أىل اٜنديث، نما قاؿ شػيخ اخسػالـ،  «أفطر اٜناجم واغجـو»اهلل عليو وسّلم قاؿم 

 و اٞنشهور س مذىب اخماـ أ٘ند.واوتار ىذا القوؿ واوتاره أيضاً تلميذه ابن القيم، وى
 وىناؾ بع  التفاليل الل والف فيها شيخ اخسالـ اٞنذىب، فمنهام

 أف الَفْصد على اٞنشهور س اٞنذىب ليس ّنفطر.
 واوتار شيخ اخسالـ أف الفصد يفطر وىو قوؿ س اٞنذىب.

فطػر اٜنػاجم إذا نػاف ديػص اةلػم، ونذلك اوتػار شػيخ اخسػالـم أف العلػم معقولػم، وليسػأ تعبديػم؛ فقػاؿم إمنػا ي
 ويكوف ذلك مجينم  ْف يصل إ  حلقو شيء من الدـ، فقُعطيأ اٞنجينم حكم الوقوع.

 وأما اغجـو فإنو يفطر ٝنروج ىذا الدـ الذي يضعفو عن الصياـ.
 واٞنذىب أف العلم تعبديم.

 و ال يفطر حر لو ورج دـ.واٞنشهور س اٞنذىبم أنو لو جرح بدنو ُنيث ال تغور اةلم س اٛنوؼ، فإن
 ونذلك الرعاؼ، فلو استدعى وروج الدـ من ا نف، فإنو ال يفطر بذلك.

وعلى ىذا فيكوف إوراج الدـ للتىلاليل الطبيم ال يفطر إف نػاف بػال َلػم تغػور س البػدف نالػذي يألوػذ مػن طػرؼ 
 ا لبع.

 ومذىب اٛنمهورم أف اٜنجامم ال تفطر.
وىػػذا  «أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم احػػتجم وىػػو لػػاضم واحػػتجم وىػػو ١نػػـر»واسػػتدلوا ّنػػا روى الباػػاريم 

اٜنػػديث رواه الباػػاري س لػػىليىلو مػػن حػػديث أيػػوب عػػن عكرمػػم عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي اهلل عنهمػػا، وقػػد رواه 
ُوىيػػػب وعبػػػد الػػػوارث عػػػن أيػػػوب مولػػػواًل، وروه ابػػػن عليػػػم ومعمػػػر مرسػػػاًل، واوتلػػػف علػػػى ٘نػػػاد بػػػن زيػػػد؛ فػػػرواه 

 لوالً وبعضهم مرسالً ومةل ىذا ال يألثر س اٜنديث، بل يكوف ثابتاً مولوالً ومرساًل.بعضهم مو 
فإنػػػو حيػػػث تسػػػاوى الوالػػػل واٞنرسػػػل ال يقػػػاؿ بػػػاليجيح، وعلػػػى ذلػػػك فاٜنػػػديث يصػػػح مولػػػوالً ومرسػػػاًل. وىػػػذا 

ىلو فػػإف تعليػػل اٜنػػديث إمنػػا أعػػل اخمػػاـ أ٘نػػد ر٘نػػو اهلل تعػػا  بعػػ  طرقػػو، وأمػػا طريػػق اخمػػاـ الباػػاري س لػػىلي
ال اوػتالؼ بػٌن أىػل العلػم »اخماـ أ٘ند ر٘نو اهلل تعا  ال يتوجو إليو، ولذا قػاؿ اخمػاـ ابػن عبػد الػرب ر٘نػو اهللم 

، وقػػد أورجػػو «واٜنػػديث لػػىليح ال مريػػم فيػػو»، وقػػاؿ ابػػن حجػػر ر٘نػػو اهلل س ىػػذا اٜنػػديثم «س لػػىلتو وثبوتػػو
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وأحاديػػث الباػػاري ال يقػػاؿ بتعليػػل شػػيء منهػػا إال إذا نانػػأ الباػػاري س لػػىليىلو الػػذي تلقتػػو ا مػػم بػػالقبوؿ 
 البينم ظاىرة س ذلك.

 فإنو منسوخ على الصىليح، ويدؿ على ذلكم« أفطر اٜناجم واغجـو»وأما حديث 
قػػى النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو »مػػا ثبػػأ س سػػنن أا داود عػػن رجػػل مػػن ألػػىلاب النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم قػػاؿم 

 «.م للصاضم وعن اٞنواللم ومل حيّرمهما إبقاء على ألىلابووسّلم عن اٜنجام
أوؿ مػػا ُنرىػػأ اٜنجامػػم أف »وس سػػنن الػػدارقطين بإسػػناد قػػوي نمػػا قػػاؿ اٜنػػاف  عػػن أنػػس رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿم 

، قػاؿم ق ُرِوػص « أفطػر ىػذاف»النيب لّلى اهلل عليو وسػّلم مػر علػى جعفػر بػن أا طالػب وىػو حيػتجم، فقػاؿم 
 وىذا اٜنديث نص س النسخ.« امم للصاضمبعد س اٜنج

لػػو وسػػّلمم  أف النػػيب »وعنػػد الطػػربال س ا وسػػذ بإسػػناد لػػىليح عػػن رجػػل مػػن ألػػىلاب النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو َو
أل يدؿ على سْبِق عزديم.«لّلى اهلل عليو وسّلم رو ص س القبلم للصاضم وس اٜنجامم  ، وقوؿ  ُرِوص ورَوص 

ال، »و أف أنػػس بػػن مالػػك رضػػي اهلل عنػػو سػػئلم أننػػتم تكرىػػوف اٜنجامػػمل فقػػاؿم وقػػد روى الباػػاري س لػػىليىل
 «.إال من أجل الضعف

 فهذا يدؿ على أنو قوؿ ٗنهور الصىلابم رضي اهلل تعا  عنهم.
، بقف اٞنرادم أف أمرمها يألوؿ إ  الفطر، فػإف « أفطر اٜناجم واغجـو»وأجاب اٛنمهور عن االستدالؿ ُنديثم 

جـو وىو مجينم لولوؿ شيء من الػدـ إ  حلػق اٜنػاجم، فيػألوؿ أمرمهػا إ  الفطػر، لكػن اةثػار ذلك يضعف اغ
 وا حاديث اٞنتقدمم، ظاىرىا أف إفطار اٜناجم واغجـو ناف عزديم على الوجو اٞنتقدـ.

 «.رجالفطر ٣نا دول وليس ٣نا و»وقاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما ػ نما عند ابن أا شيبم بإسناد لىليح ػم 
ومةػػل ذلػػك سػػىلب الػػدـ لتىلليػػل أو غػػًنه ولػػو نػػاف ب لػػم تغػػور س البػػدف ػ علػػى الصػػىليح والفػػاً للمشػػهور س 

 اٞنذىب ػ فإنو ال يفطر.
 قولو: ]عامداً ذاكراً لصومو فسد[ :

 إذاً ال يفطر إال أف يكوف عامداً ذانراً لصومو، وعلى ذلكم فلو ناف ناسياً أو مكرىاً فإنو ال يفطر.
مػػن نسػػي وىػػو لػػاضم فقنػػل أو »سػػي؛ فلمػػا ثبػػأ س الصػػىليىلٌن أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم قػػاؿم أمػػا النا

، وقػػاؿ عليػػو الصػػالة والسػػالـ نمػػا عنػػد اٜنػػانم بإسػػناد لػػىليحم « شػػرب فليػػتم لػػومو، فإمنػػا أطعمػػو اهلل وسػػقاه
 «.من أفطر ناسياً فال قضاء عليو وال نفارة»

 رواه ابن ماجو وغًنه.« ز   عن أملم اٝنطق والنسياف وما استكرىوا عليوإف اهلل ْناو »وأما اٞنكره؛ فلىلديثم 
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ومل يذنر اٞنأللف ىنػا اٛناىػل، سػواء نػاف جػاىالً بػالتىلرمي أو بالوقػأ؛  ف اٛناىػل س مػذىب اٜننابلػم واٛنمهػور 
 يفطر إف أنل أو شرب أو جامع أو استقاء أو استمىن فقمىن أو احتجم أو حجم.

لػو وسػّلمم واستدلوا بقولو ل قالػو لػّلى اهلل عليػو وسػّلم ٞنػا مػر باٜنػاجم « أفطػر اٜنػاجم واغجػـو»ّلى اهلل عليػو َو
، قالوام فدؿ على أنو ال يعذر باٛنهل وىذا س اٛناىل باٜنكم.  واغجـو

ومةلػػو اٛناىػػل بالوقػػأم نالػػذي يفطػػر قبػػل غػػروب الشػػمس حيػػث مل يػػتمكن مػػن اليقػػٌن، فػػيجين أف الشػػمس قػػد 
ق يتبػٌن لػو أف الشػمس مل تغػػرب، ويكػوف قػد عمػل بغلبػم ظنػو لعجػػزه عػن اليقػٌن، فػال يعػذر علػػى غربػأ فيفطػر 

 اٞنشهور س اٞنذىب.
واوتار شيخ اخسالـ وىو قوؿ أا اٝنطاب من اٜننابلم ومذىب طاضفم من السلف نإسػىلاؽ و٠ناىػد واٜنسػنم 

 أف اٛناىل معذور أيضاً.
 قياساً على الناسي واٞنكره.

َ َلُكػُم  وٞنا ثبأ س الصىليىلٌن س قصم عدي رضي اهلل عنو ٞنا نزؿ قوؿ اهلل عّز وجلم توَُنُلوا َواْشَربُوا َحر  يَػَتبَػٌن 
ـَ ِإَ  الل ْيِل  قبل أف ينػزؿ قولػوم ت  ِمػَن اْلَفْجػِر   البقػرةاْٝنَْيُذ ا َبْػَيُ  ِمَن اْٝنَْيِذ اَ ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُق  إٔنَوا الِصَيا

[ ، قاؿم عمدُت إ  عقاؿ أسود وإ  عقاؿ أبػي ، فجعلتهمػا ٓنػأ وسػاديت، فجعلػُأ أنجيػر س الليػل ٚٛٔ/ٕ
إمنػا ذلػك سػواد الليػػل »فػال يسػتبٌن  ، فغػدوت علػى رسػوؿ اهلل لػّلى اهلل عليػو وسػّلم فػذنرت لػو ذلػك، فقػاؿم 

 ، ومل يقمره بالقضاء.« وبياض النهار
أفطرنػا علػى عهػد »ديث أٚنػاء رضػي اهلل عنهػا س لػىليح الباػاريم قالػأم وأما اٛناىل بالوقأ، فيدؿ عليو ح

النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم يػػـو غػػيم ق طلعػػأ الشػػمس، قيػػل ٟنشػػاـم فػػقمروا بالقضػػاءل قػػاؿم ال بػػد مػػن قضػػاء. 
وىشػػاـ ىػػو الػػراوي عػػن أبيػػو، لكػػن ىػػذا مػػن رأيػػو ال مػػن «وقػػاؿ معمػػرم ٚنعػػأ ىشػػاماً قػػاؿم ال أدري أقضػػوا أـ ال

 وايتو.ر 
والذي ييجح أنو حيث مل يذنر القضاء س روايتو فإف الجياىر أقم مل يألمروا بو، وتقوًن البياف عن وقأ اٜناجم 

 ال جيوز.
 و ف الشارع ال يفرؽ بٌن اٛناىل والناسي س فعل اغذورات واٞنفسدات.

مػػػن غػػػًن تعػػػرض لعػػػذر  فاٞنقصػػػود منػػػو أف مػػػن فعػػػل ذلػػػك فإنػػػو يفطػػػر« أفطػػػر اٜنػػػاجم واغجػػػـو»وأمػػػا حػػػديثم 
 اٞنكلف، على أف ىذه قضيم عٌن ال خيالف هبا ما علم من الشارع من إٜناؽ اٛناىل بالناسي س العذر.

وعلػػى ذلػػك لػػو أف رجػػالً نػػاف س لػػىلراء ونػػاف ىنػػاؾ غػػيم وال يسػػمع النػػداء وغلػػب علػػى ظنػػو أف الشػػمس قػػد 
خيدمػػػو أو غػػػاب مػػػن خيدمػػػو وخيػػػربه غربػػػأ، فػػػقفطر ق طلعػػػأ الشػػػمس أو نػػػاف نبػػػًن السػػػن ولػػػيس عنػػػده أحػػػد 
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بالوقأ، فقفطر وىو يجين أف الشمس قد غربأ، فباف بعُد أقا مل تغب، أو ٚنع لوتاً قبل الغروب فجينو ا ذاف 
فقفطر، فإنو ال جيب عليو القضاء، ويألمر باخمساؾ  ف الشمس مل تغػرب، فػال زاؿ النهػار باقيػاً، نمػن أنػل أو 

  قضاء عليو.شرب ناسياً فيألمر باخمساؾ وال
 قولو: ]أو طار إلى حلقو ذباب أو غبار[ :

 لو طار إ  حلقو ذباب أو غبار مل يفطر؛  نو غًن ٢نتار، يعين غًن عامد.
فلو دول اٞنسجد وفيو ِنور فشمو، وولل دماغو ومل يتقصد ذلك، فإنو ال يفطر وىػذا علػى القػوؿ بػقف الباػور 

 يفطر وتقدـ ترجيح والفو.
 فأنزل[ :قولو: ]أو فّكر 

 فإنو ال يفطر بذلك؛  ف ىذا ليس بسبب معتاد للفطر وىو مذىب ٗنهور العلماء.
إف اهلل ْنػاوز   عػن أمػل مػا حػدثأ بػو »واوتار ابن عقيلم أنو يفطر. واستدؿ اٛنمهور باٜنديث اٞنتفق عليوم 

ا نػػاف يستىلضػػر الصػػور وظػػاىر نالمهػػم اخطػػالؽ، وفيػػو نجيػػر، وا ظهػػر أنػػو إذ«. أنفسػػها مػػا مل تعمػػل أو تػػتكلم
بقصد منػو وَتطَلَػب مػع علمػو أف ذلػك يورثػو س العػادة إنػزاؿ اٞنػين فإنػو يفطػر بػذلك، وىػو بعػ  قػوؿ ابػن عقيػل 

 ر٘نو اهلل.
 قولو: ]أو احتلم[ :

 فإنو ال يفطر إٗناعاً؛  نو غًن ٢نتار.
 قولو: ]أو أصبح في فيو طعام فلفظو[ :

يكػػوف بػػٌن ا سػػناف و٥نػػو ذلػػك، فلفجيػػو ومل جيرعػػو فإنػػو ال يفطػػر، لكػػن لػػو إذا ألػػبح وقػػد ْنمػػع س فيػػو طعػػاـ ٣نػػا 
جرعو أفطر بذلك؛  ف من أنل أو شرب ولو شيئاً يسًناً ولو قػدر اٝنردلػم فإنػو يفطػر بػذلك. ِنػالؼ مػا جيػري 

 مع الريق فقد تقدـ فإنو ال يبطل الصالة، فكذلك ىنا، فالذي جيري مع الريق ال يفطّر إٗناعاً.
أيم أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثالث أو بالغ فدخل الم ا  حلق و ل م يفس د[ قولو: ]
 لومو.

نػاف »ال حرج على الصاضم أف يغتسل؛ ويػدؿ عليػو مػا ثبػأ س الصػىليىلٌن عػن عاضشػم رضػي اهلل عنهػا قالػأم 
ولػو نػاف ال جيػوز للصػاضم أف ، «النيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم ُيصػبح ُجنُبػاً مػن غػًن احػتالـ، ق يغتسػل وىػو لػاضم

 يغتسل الغتسل قبل طلوع الفجر.
رأيػأ النػيب »وس اٞنسند وسنن أا داود عن رجل من ألىلاب النيب لّلى اهلل عليو وسّلم بإسناد لػىليح قػاؿم 

، وس الباػاري معلقػاًم «لّلى اهلل عليو وسّلم يسكب علػى رأسػو مػاء إمػا مػن اٜنػر وإمػا مػن العطػم وىػو لػاضم
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، فػال حػرج علػى الصػاضم أف يغتسػل أو أف «بػن عمػر رضػي اهلل تعػا  عنهمػا ثوبػاً فقلقػاه عليػو وىػو لػاضموَبّل ا»
 يطرح الةوب اٞنبلوؿ باٞناء، وال حرج أف يد ىن نما تقدـ ا ثر عن ابن مسعود رضي اهلل عنو.
ؿ لعمػر رضػي اهلل عنػو وال بقس أيضاً أف يتمضم  أو يستنشػق، ويػدؿ عليػوم أف النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم قػا

فقػػاؿ عمػػر رضػػي اهلل عنػػوم ال بػػقس، فقػػاؿ عليػػو الصػػالة « أرأيػػأ لػػو مضمضػػأل»ٞنػػا سػػقلو عػػن القبلػػم للصػػاضمم 
، يعػػين مل السػػألاؿل، وىػػذا مػػن بػػاب القيػػاس فكمػػا أف اٞنضمضػػم ال تبطػػل الصػػـو فكػػذلك  «فمػػول»والسػػالـم 

  وضوء، وىذا ال والؼ بٌن أىل العلم فيو.القبلم، فال حرج على الصاضم أف يتمضم ، ولو ناف ذلك لغًن
 ، فالنهي إمنا ىو عن اٞنبالغم.«وبالي س االستنشاؽ إال أف تكوف لاضماً »وأما االستنشاؽ؛ فلىلديثم 

 فاٞنضمضم واالستنشاؽ جاضزاف للصاضم وىذا ال والؼ فيو بٌن أىل العلم ولو ناف ذلك لغًن وضوء.
 ف االستنةار ىو إوػراج اٞنػاء مػن ا نػف وىػذا « أو استنشق»ف يقاؿم ، الصواب أ« أو استنةر»وقوؿ اٞنأللفم 

 ال والؼ س جوازه.
 قولو: ]أو زاد على الثالث[ :

 ٞنا تقدـ من أف اٞنضمضمم واالستنشاؽ جيوزاف للصاضم ولو ناف ذلك س غًن وضوء.
 قولو: ]أو بالغ فدخل الما  حلقو لم يفسد[ :

؛  نػػػو مل يتعمػػػد، ىػػػذا ىػػػو اٞنشػػػهور س « مل يفسػػػد لػػػومو»حلقػػػو، قػػػاؿم إذا بػػػالي فاستنشػػػق حػػػر دوػػػل اٞنػػػاء 
 اٞنذىب.

وقاؿ اٛنمهور وىو اوتيار اجملد ابن تيميمم بل يفسد لومو؛  نو قػد فعػل مػا ىػو سػبب ظػاىر لولػوؿ اٞنػاء إ  
 اٛنوؼ.

، «كػػوف لػػاضماً وبػػالي س االستنشػػاؽ إال أف ت»وىػػذا القػػوؿ أرجػػح؛  ف ىػػذا الفعػػل لػػيس ّنػػقذوف فيػػو، ٜنػػديثم 
 وىذا نما لو باشر فقنزؿ، فهو وإف مل يقصد نزوؿ اٞنين فإنو يفطر بذلك، فكذلك ىنا.

ومعلػػـو أنػػػو ال يتػػيقن مػػػن ولػػوؿ اٞنػػػاء إ  اٞنعػػدة إذا ولػػػل إ  اٜنلػػق لكػػػن ولػػولو إ  اٜنلػػػق مجينػػم ولػػػولو إ  
 اٞنعدة.

 قولو: ]ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومو[ :
س طلػػوع الفجػػر ومل يتبػٌن لػػو طلوعػػو، ولػيس ىنػػاؾ طريػق لػػزواؿ ىػػذا الشػك أو مل خيطػػر ببالػػو أف مػن أنػػل شػاناً 

الفجر قد طلع لػح لػومو  ف ا لػل بقػاء الليػل وىػذا ىػو مػذىب ٗنهػور العلمػاء، وأمػا إذا تبػٌن لػو أنػو أنػل 
 هل.والفجر قد طلع فعليو القضاء س اٞنذىب والراجح أنو ال قضاء عليو  نو معذور باٛن
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أما لو ناف ديكنو أف خيرج فينجير إ  جهم اٞنشػرؽ أو ينجيػر إ  السػاعم أو التقػومي، ومل يفعػل فإنػو يكػوف قػد فػرط 
 وعليو القضاء إف أنل أو شرب بعد طلوع الفجر.
 قولو: ]ال إن أكل شاكاً في غروب الشمس[ :

 فال يصح لومو؛  ف ا لل بقاء النهار.
وداـ شػكو ومل يتبػٌن لػو اٜنػاؿ فػال قضػاء عليػو س اٞنشػهور س اٞنػذىب؛  لكن إف أنل وىو يجيػن غػروب الشػمس
  نو يعمل بالجين عند العجز عن اليقٌن.

وأما إذا أنل ظاناً غروب الشمس ق تبٌن لو أقا مل تغرب فعليو القضاء س اٞنذىب، والراجح أنػو ال قضػاء عليػو  
 نما تقدـ س العذر باٛنهل.

 فبان نهارًا[ : قولو: ]أو معتقداً أنو ليلٌ 
 إف أفطر يعتقد أنو ليل فباف قاراً، فإف عليو القضاء، ىذا ىو اٞنذىب، وىو مذىب ٗنهور العلماء.

وتقدـ أف اٛناىل بالوقأ ال قضاء عليو س ألح قػو  العلمػاء، فالػذي يقنػل وىػو يعتقػد أنػو س الليػل، فبػاف س 
 النهار، فإنو ال شيء عليو.
ف الشػػػمس قػػػد غربػػػأ، والشػػػمس مل تغػػػرب، ونػػػاف ىػػػذا علػػػى وجػػػو ال ديكنػػػو فيػػػو إال يعػػػين إذا أنػػػل وىػػػو يجيػػػن أ

الرجػػوع إ  الجيػػن فإنػػو يعمػػل بغلبػػم الجيػػن ىنػػا وال قضػػاء عليػػو، وغلبػػم الجيػػن معمػػوؿ هبػػا شػػرعاً عنػػد العجػػز عػػن 
 اليقٌن.

م  * مسقلم س قضاء الصـو
ولػو تعػا م تَفَمػْن َنػاَف ِمػْنُكْم َمرِيًضػا َأْو إف أفطر معذوراً فال والؼ بٌن أىل العلػم س وجػوب القضػاء عليػو، لق

ٌة ِمْن أَي اـٍ ُأَوَر   البقرة   [ ، وإمنا اوتلف أىل العلم فيمن أفطر متعمداًمٗٛٔ/َٕعَلى َسَفٍر َفِعد 
فػذىب ٗنهػور العلمػػاءم إ  أف اٞنفطػر عمػػداً جيػب عليػو القضػػاء، ويػدول فيػػو مػن جػامع س قػػار رمضػاف، فمػػن 

 أو جامع أو استقاء عامداً، فإف عليو القضاء.أنل أو شرب 
ولػىلىلو  «ولػم يومػاً مكانػو»واسػتدلوا ّنػا روى أبػو داود س سػننو س حػديث اجملػامع أىلػو س رمضػاف، وفيػوم 
 اٜناف  ابن حجر، قالوام فهذا اٜنديث يدؿ على وجوب القضاء على اٞنتعمد.

ن حـز وحكاه ابن حػـز عػن أا بكػر وعمػر وعلػي وابػن واوتار شيخ اخسالـ ابن تيميم ر٘نو اهلل وىو مذىب اب
 مسعود وأا ىريرة رضي اهلل عنهمم أف اٞنفطر عمداً ال يقضي..

قالوام  ف القضػاء حيتػاج إ  أمػر جديػد، وىػذه قاعػدة عنػد ٗنهػور ا لػوليٌن، وا مػر اٛنديػد إمنػا ورد س قضػاء 
 اٞنعذور، وأما قضاء اٞنتعمد فلم يرد فيو أمر جديد.
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فػػإف ىػػذه اٛنملػػم معلولػػم نمػػا قػػرر ىػػذا شػػيخ اخسػػالـ؛  ف عامػػم الػػرواة عػػن « فصػػم يومػػاً مكانػػو»مػػا حػػديثم وأ
الزىري ػ وىم ٥نو عشرة ػ مل يذنروا ىذه اٛنملم، وإمنا تفرد هبػا بعضػهم، ومػن َق أعػرض عنهػا لػاحباً الصػىليح، 

 ا مل يذنرا ىذه اٛنملم.فإف لاحيب الصىليح مع استقصاضهما للروايات س ىذا اٜنديث إال أقم
وعلى ذلكم فالراجح ما ذىب إليو أىل القوؿ الةال، واةثار الل ذنرىا ابػن حػـز ر٘نػو اهلل ال يعلػم ٞنػن قػاؿ هبػا 

 من الصىلابم ٢نالف، فهي حجم؛  ف قوؿ الصىلاا الذي ال يعلم لو ٢نالف حجم.
لو وسّلم ق من أفطر يوماً س رمضاف متعمداً مل يكفو الدىر  »اؿم وأما ما رواه أبو داود أف النيب لّلى اهلل عليو َو

 فإسناده ضعيف.« نلو لو لامو
ويستىلب لو أف يكةر من التطوع بالصياـ ليكمل فريضتو ٞنا جاء س مسػند أ٘نػد وغػًنه أف النػيب لػّلى اهلل عليػو 

اٜنػديث وفيػو أف « أوؿ ما حياسب بو العبد يـو القيامم الصالة فإذا للىلأ للح سػاضر عملػو...»وسّلم قاؿم 
 «.انجيروا ىل ْندوف لعبدي من تطوع فتتموف بو فريضتو»اهلل يقوؿم 
 مسقلمم

إذا أنػل أو شػػرب ناسػػياً أو جػاىالً فهػػل ينبػػو أـ يػػيؾ ويقػاؿم قػػد أطعمػػو اهلل وسػقاهل وجهػػاف س مػػذىب اخمػػاـ 
 أ٘ندم

والنهي عن اٞننكر ونإعالـ اٛناىػل ويػرد  الوجو ا وؿم أنو ينبو وىو اٞنذىب، قالوام  نو من باب ا مر باٞنعروؼ
 بقف اٛناىل إف مل يُعلم داـ جهلو ِنالؼ الناسي.

 الوجو الةالم أنو ييؾ، قالوام  ف ىذا رزؽ من اهلل ساقو إليو.
 واوتاره الشيخ ١نمد بن إبراىيم وأف من أنل ناسياً ال يلـز تذنًنه  نو مل يفعل منكراً وىو معذور وىو أقرب.

 
 

 فصل
 قولو: ]من جامع في نهار رمضان في قُ ُبل أو ُدبر فعليو القضا  والكفارة[ :

 قالوام ولو قُػُبل هبيمم، قياساً على اٛنماع س قبل اٞنرأة.
، لكػػػن ال ْنػػػب فيػػػو  وقػػػاؿ أبػػػو اٝنطػػػاب، وىػػػو روايػػػم عػػػن أ٘نػػػدم أف قُػبُػػػل البهيمػػػم وإف نػػػاف وطػػػأله يفسػػػد الصػػػـو

 شهوة نُقبل اةدميم.الكفارة؛  ف ىذا شذوذ وليس ١نالً لل
 واٞنذىب أظهر  ف نليهما فرج يفسد الصياـ وطأله فوجبأ فيو الكفارة.

 قولو: ]أو دبر[ :
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، فقشبو اٛنماع س القبل.  ىذا ىو مذىب اٛنمهور؛ قالوام  نو وطء ١نـر مفسد للصـو
، وإف نػػاف ذلػػك وقػػاؿ ا حنػػاؼ، ووّجػػو ىػػذا لػػاحب الفػػروعم إنػػو إف جػػامع س الػػدبر، فإنػػو لػػيس عليػػو نفػػارة

. واٞنذىب أرجح ٞنا تقدـ.  مفسداً للصـو
 قولو: ]فعليو القضا  والكفارة[ :

 وتقدـ الكالـ عليو. «لم يوماً مكانو»أما القضاء فلىلديث 
وأما الكفارة؛ فلما ثبػأ س الصػىليىلٌن أف رجػالً قػاؿم يػا رسػوؿ اهلل ىلكػأ، وس روايػمم احيقػأ ػ فكػاف عنػده 

ل وجوب الكفارة، واٛنهل بالكفارة ليس بعذر، وإمنا العػذر اٛنهػل بػاٜنكم ػ فقػاؿ النػيب علم باٜنكم، ولكنو جيه
لو وسػّلمم  قػاؿم وقعػأ علػى امػرأيت س رمضػاف، فقػاؿ عليػو الصػالة والسػالـم « ومػا أىلكػكل»لّلى اهلل عليو َو

ىػل ْنػد »، قػاؿم قػاؿم ال« ىل تسػتطيع أف تصػـو شػهرين متتػابعٌنل»قاؿم ال، قاؿم « فهل ْند رقبم تعتقهال»
قػػاؿم ال، فجلػػس الرجػػل، ق ُأيت النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم بَعػػرؽ مػػن ٕنػػر، فقػػاؿم « مػػا تطعػػم سػػتٌن مسػػكيناًل

فقاؿ الرجلم وعلػى أفقػر منػا يػا رسػوؿ اهلل، فػواهلل مػا بػٌن البتيهػا أىػل بيػأ أفقػر مػن أىػل بيػلل « تصد ؽ هبذا»
لو وسّلمم  فهذا اٜنديث فيو وجػوب الكفػارة علػى اجملػامع «. تصد ؽ بو على أىلك»فقاؿ النيب لّلى اهلل عليو َو

 س قار رمضاف سواء أنزؿ أـ مل ينزؿ وىذا بإٗناع العلماء، وىذا اٜنديث ىو ا لل س ىذه اٞنسقلم.
اٞنذىب وىو من اٞنفردات أف من طلع عليو الفجر وىو جيامع فنزع س اٜناؿ من أوؿ طلوع الفجر فعليو القضاء 

 لكفارة  ف النزع ٗناع.وا
 وقاؿ اٛنمهورم ال قضاء عليو وال نفارة  نو ترؾ اٛنماع واوتاره شيخ اخسالـ ابن تيميم وىو الصواب.

 
 

 قولو: ]وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانا المرأة معذورة... أفطر وال كفارة[ :
إال س اٛنمػػاع وىػػذا ىػػو مػػذىب اٜننابلػػم إف جػػامع دوف الفػػرج فػػقنزؿ أفطػػر وال نفػػارة عليػػو، فػػال ْنػػب الكفػػارة 

 وا حناؼ.
وذىػب اٞنالكيػػمم إ  أف مػػن أفطػر س رمضػػاف بػػقي نػػوع مػن اٞنفطػػرات، فػػإف عليػو الكفػػارة؛  ف س ذلػػك انتهانػػاً 

 ٜنرمم الصـو س رمضاف ناٛنماع.
قػػوؿ الةػػال ال قػػاؿ أىػػل القػػوؿ ا وؿم لعػػدـ الػػنص ولعػػدـ القيػػاس. أمػػا عػػدـ ورود الػػنص، فهػػذا واضػػح، وأىػػل ال

يذنروف نصاً لكن يستدلوف بقنو ورد س روايم س ىذا اٜنديث أف الرجل قاؿم  أفطرت س قػار رمضػافأل، ولكػن 
 جياب عليو بقف ىذا لف  ٠نمل بينتو الروايات ا ورى الل فيها ذنر أف فطره ناف باٛنماع.
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شػرعأ س اٛنمػاع؛  ف الػنفس إليػو أميػل مػن  وال قياس؛  ف بينهما فارقػاً، وذلػك  ف ىػذه الكفػارة اٞنغلجيػم قػد
الطعػػػاـ والشػػػراب، فناسػػػب أف تشػػػرع فيػػػو ىػػػذه الكفػػػارة للػػػردع عنػػػو، فلمػػػا نانػػػأ الػػػنفس إليػػػو أميػػػل ُشػػػرعأ فيػػػو 

 الكفارة، ومل تشرع س ساضر اٞنفطرات.
 الكفارة.ولذا فالراجح أف الكفارة ال ْنب إال س اٛنماع والم، و ف ا لل براءة ذمم اٞنكلف من وجوب 

 أيم غًن مطاوعم، فعليها القضاء وال نفارة. ىذا ىو اٞنشهور س اٞنذىب.« أو نانأ اٞنرأة معذورة»قاؿم 
 «.إف اهلل ْناوز   عن أمل اٝنطق والنسياف وما استكرىوا عليو»وىذا ظاىر ٜنديثم 

 خنراه.وظاىر نالـ اٞنأللف أف الرجل ال يعذر باخنراه؛  ف الرجل ال ينتشر ذنره مع ا
لكن ىذا فيو نجير؛  نو إذا ُىِدد بقتل و٥نوه ليجامع فقد حيصل منو ما حيصل من الرجل إذا قػرب مػن اٞنػرأة مػن 

 انتشار الذنر وإف ناف يندر ذلك.
 قالوام وال يعذر بنسياف وال َنهل.

أمػػره بالقضػػاء س روايػػم أا واسػػتدلوا ُنػػديث اجملػػامع اٞنتقػػدـ وفيػػوم أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم أمػػره بالكفػػارة و 
داود، ومل يستفصل عن حالو من جهل أو علم، ومن نسياٍف أو ذنر وتػرؾ االستفصػاؿ س مقػاـ االحتمػاؿ ينػزؿ 

 منزلم العمـو س اٞنقاؿ.
والراجح أف اٛنهل يعذر بو، ٞنا تقدـ س مفطرات الصاضم ونػذلك النسػياف، ولعمػـو قولػو عليػو الصػالة والسػالـم 

، و ف اٛنماع مفطر نسػاضر اٞنفطػرات، فيقػاس علػى «قار رمضاف ناسياً فال قضاء عليو وال نفارة من أفطر س»
 «.من نسي فقنل أو شرب فليتم لومو»الطعاـ والشراب س قولو عليو الصالة والسالـم 

 واوتار ىذا القوؿ شيخ اخسالـ، والشيخ عبد الر٘نن بن سعدي.
ار رمضاف وأف النيب لّلى اهلل عليػو وسػّلم مل يستفصػل منػو ىػل ىػو عػامل أو وأما استدالٟنم ُنديث اجملامع س ق

 يدؿ على أنو قد جامع عاٞناً ذانراً واهلل أعلم.« ىلكأ»جاىل وىل ىو ذانر أو ناٍس، فاٛنوابم أف قولوم 
جػػامع وظػاىر نػالـ اٞنأللػف وىػػو اٞنػذىبم أف اٞنػرأة عليهػا نفػػارة أوػرى، وىػذا ىػو مػػذىب ٗنهػور العلمػاء، فػإذا 

 الرجل اٞنرأة ونانأ اٞنرأة مطاوعم فإف عليها القضاء والكفارة، فعلى الرجل نفارة وعلى اٞنرأة نفارة.
قالوام  ف ا حكاـ الشرعيم تستوي فيها اٞنرأة مع الرجل، فما ثبأ من الواجبات والكفػارات علػى الرجػل، فهػو  

لكفارات ال يُتشارؾ فيها، وىي ٟنا لومها وىو لو نذلك على اٞنرأة، ما مل يدؿ دليل أنو خيتص بالرجل، و ف ا
 لومو وقد وقع منها ما يفسده فوجبأ عليها الكفارة فيو نالرجل.

والقوؿ الةال س اٞنسقلم وىو مذىب الشافعيم وروايم عن اخماـ أ٘ندم أف اٞنػرأة ال نفػارة عليهػا، وإمنػا ْنػب علػى 
 الرجل عنو.
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 لػّلى اهلل عليػو وسػّلم مل يػذنر علػى اٞنػرأة نفػارة، قػالوام وتػقوًن البيػاف عػن واستدلوا باٜنػديث اٞنتقػدـم فػإف النػيب
 وقأ اٜناجم ال جيوز.

 والراجح ما ذىب إليو أىل القوؿ ا وؿ س وجوب نفارة أورى على اٞنرأة ٞنا تقدـ.
نػػيب لػػّلى اهلل وأمػػا مػػا اسػػتدؿ بػػو أىػػل القػػوؿ الةػػال فػػاٛنواب عنػػوم أف الرجػػل إمنػػا يسػػقؿ عػػن نفسػػو، وقػػد أوػػربه ال

عليو وسّلم ّنا جيب عليو من الكفارة، وس ذلك تنبيو على وجوهبا من باب القياس على اٞنرأة؛  ف اٞنرأة مقيسػم 
على الرجل، فإذا ذُنر ىذا اٜنكم س حق الرجل، فإنو يُعلم ثبوتو نذلك س حق اٞنرأة واٞنػرأة مل تكػن سػاضلم وقػد 

يضػػها س أثنػػاء النهػػار فجامعهػػا، وس اٜنػػديث الصػػىليح أف النػػيب تكػػوف معػػذورة، نػػقف تكػػوف قػػد طهػػرت مػػن ح
 «.النساء شقاضق الرجاؿ»لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم 

 قولو: ]أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر وال كفارة[ :
 فال ْنب الكفارة على من جامع امرأتو س السفر نما لو أفطر با نل والشرب.

ر فكفارة واحدة ف ي الثاني ة، وف ي األول ى اثنت ان وإن قولو: ]وإن جامع في يومين  أو كرَّره في يوم ولم يكفِّ
 جامع ثم كّفر ثم جامع في يومو فكفارة ثانية[ :

 ٟنذه اٞنسقلم عدة لورم
الصػػػورة ا و  م أف جيػػػامع س اليػػػـو ا وؿ ق جيػػػامع س اليػػػـو الةػػػال ومل يكِفػػػر عػػػن اٛنمػػػاع س اليػػػـو ا وؿ فعليػػػو  

، وىذا ىو مذىب ٗناىًن العلماء؛  ف لياـ نل يـو من أياـ رمضاف عبادة مستقلم، فوجب لكل يـو  نفارتاف
 نفارتو.

الصورة الةانيم م أف جيامع س اليـو ا وؿ ق يكِفر ق جيامع س اليـو الةال فهذا أيضاً عليػو نفػارة عػن ٗنػاع اليػـو 
 الةال وىذا بإٗناع العلماء.

 ـ متعددة، فعليو نفارات بعدد ىذه ا ياـ سواء نفر بينها أـ مل يكفر.إذاً إذا جامع س أيا
الصػػػورة الةالةػػػم م أف يتكػػػرر اٛنمػػػاع س يػػػـو واحػػػد ويكفػػػر بعػػػد اٛنمػػػاع ا وؿ. فهػػػل نوجػػػب عليػػػو نفػػػارة أوػػػرى 

 للجماع الةالل
لػػياماً فاسػػداً جيػػب  قػػاؿ اٛنمهػػورم ال ْنػػب عليػػو إال نفػػارة واحػػدة؛  ف اليػػـو واحػػد، و ف اٛنمػػاع الةػػال وافػػق

 قضاء يومو فلم يكن ناٛنماع ا وؿ الذي وافق لياماً لىليىلاً.
 وأما اٜننابلم فقالوام ْنب عليو نفارة أورى؛  نو أفطر س زمن جيب فيو اخمساؾ.

والػراجح مػػا ذىػب إليػػو اٛنمهػور، ٞنػػا تقػدـ  نػػو ال يقػاس اٛنمػػاع س الػزمن الػػذي جيػب فيػػو اخمسػاؾ مػػع القضػػاء 
 ه على اٛنماع س الزمن الذي ال جيب فيو قضاء لصىلتو.لفساد
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 وإذا نرر اٛنماع س يـو واحد فلم يكفر بٌن ذلك فتجب عليو نفارة واحدة اتفاقاً.
وقػػد اتفػػق العلمػػاء علػػى أف مػػن أفطػػر س قػػار رمضػػاف بغػػًن عػػذر فػػإف عليػػو أف ديسػػك بقيػػم اليػػـو  نػػو جيػػب أف 

 ال عذر فيجب أف ديسك بقيتو.ديسك النهار نلو فإذا أفطر س بعضو ب
 قولو: ]وكذلك من لزمو اءمساك إذا جامع[ :

 من لزمو اخمساؾ فجامع فعليو الكفارة.
 نما إذا ثبتأ البينم قاراً فقمسك ق جامع فتجب عليو الكفارة، وىذا ظاىر.

معهػا زوجهػا، فتجػب ويدول س نالـ اٞنأللف إذا قدـ اٞنسافر مفطراً فجامع، وإذا طهرت اٞنػرأة مػن حيضػها فجا
 عليهما الكفارة على اٞنذىب.

والقػػػوؿ الةػػػال، وىػػػو منصػػػو  اخمػػػاـ أ٘نػػػد ر٘نػػػو اهللم أنػػػو ال ْنػػػب عليهمػػػا الكفػػػارة؛  ف ىػػػذا اخمسػػػاؾ لػػػيس 
بواجػػػب نمػػػا تقػػػدـ، ولػػػو قلنػػػا بقنػػػو واجػػػب فإنػػػو إمسػػػاؾ جيػػػب معػػػو القضػػػاء؛  ف الػػػذين يوجبػػػوف اخمسػػػاؾ ىنػػػا 

 خمساؾ الذي ال جيب معو القضاء، وإمنا ىو إمساؾ ٜنرمم الشهر.يوجبوف القضاء معو، فليس نا
 وىذا ىو الراجح .

 
 قولو: ]ومن جامع وىو معافى ثم مرض أو ُجّن أو سافر، لم تسقط[ :

  قا استقرت س ذمتو، فمن جامع ق جن فعليو الكفارة إذا أفاؽ  قا قد استقرت س ذمتو.
تسػقذ عنػو  نػو جػامع حػاؿ إقامتػو فاسػتقرت س ذمتػو، ونػذا مػن جػامع  ونذا من جامع وىو مقيم ق سافر فال

 وىو معاىف ق مرض فعليو الكفارة إذا عوس.
 قولو: ]وال تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان[ :

 فلو جامع س لياـ نذر أو س لياـ قضاء أو نفارة فهل عليو الكفارةل
رة فيهػػا لػػيس ّننصػػو  عليػػو، ولػػيس ّنعػػىن اٞننصػػو  عليػػو، يعػػين اٛنػػوابم لػػيس عليػػو نفػػارة؛  ف وجػػوب الكفػػا

لػػيس فيػػو نػػص وال قيػػاس. فػػالنص وارد س اٛنمػػاع س قػػار رمضػػاف، وىػػذه اٞنسػػاضل ليسػػأ ّنعنػػاه. وىػػذا مػػذىب 
 ٗنهور العلماء.

 قولو: ]وىي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا[ :
فهل ْند رقبػم تعتقهػال قػاؿم ال. قػاؿم فهػل تسػتطيع أف تصػـو شػهرين متتػابعٌنل قػاؿم »ديث السابق وفيوم للىل

 «.ال. قاؿم فهل ْند ما تطعم ستٌن مسكيناًل قاؿم ال
 ولكل مسكٌن مد من حنطم أو نصف لاع من غًنه، وإف لنع طعاماً فقشبع ستٌن مسكيناً فإنو جيزضو ذلك.
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 يب ال على التايًن؛ وىو مذىب ٗنهور العلماء.وىذه الكفارة على اليت
 ومذىب اٞنالكيم أقا على التايًن.

 والراجح قوؿ اٛنمهور  ف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم أمر هبا اجملامع على اليتيب فوجبأ نذلك.
 قولو: ]فإن لم يجد سقطا الكفارة[ :

 ىذا ىو اٞنشهور س مذىب اٜننابلم والفاً للجمهور.
لم قالوام تسقذ الكفارة مع العجز عنهػا؛  ف النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم مل يوجبهػا علػى اجملػامع س ذمتػو فاٜنناب

 عند عجزه عنها، قالوام وتقوًن البياف عن وقأ اٜناجم ال جيوز.
 وأما إعطاؤه الَعَرؽ من التمر فإنو لدقم عليو ال نفارة، ولذا أمره أف يطعمو أىلو.

 ايم عن أ٘ندم ال تسقذ وإمنا تبقى س ذمتو؛  قا َدين هلل عّز وجل فتجب س ذمتو.وقاؿ اٛنمهور وىو رو 
وا رجػح مػا ذىػػب إليػو اٜننابلػػم؛  ف حػق اهلل تعػػا  مػن الػػديوف مبػين علػػى اٞنسػا١نم، وىػػذا الرجػل قػػد عجػز عػػن 

 الكفارة، فتسقذ عنو فال واجب مع العجز.
س ذمتو فإذا أيسر َنّفر نكفارة الجيهار والقتػل ونفػارات اٜنػ ، واٞنذىب أف ساضر الكفارات ال تسقذ بل تتعلق 

 ويستةنوف من ذلك نفارة الوطء س رمضاف ونفارة وطء اٜناض  ونذلك لدقم الفطر.
والراجح وىو روايم عن اخماـ أ٘ند أف ساضر الكفارات تسقذ عند العجز عنها  نو ال واجب مع العجػز، و ف 

 م واوتاره شيانا الشيخ ١نمد بن عةيمٌن ر٘نو اهلل.حقوؽ اهلل مبنيم على اٞنسا١ن
 باب ما ُيكره وُيستحب للصائم وحكم القضا 

 قال: ]يكره جمع ريقو فيبتلعو[ :
 وال يفطر بو  نو ال يعد شرباً، ويكره وروجاً من والؼ من قاؿ من أىل العلمم إنو يفطر.

روج من اٝنالؼ ال يقتضي الكراىيم إال أف يكوف والفػاً والراجح أنو ال يكره  ف الكراىيم ٓنتاج إ  دليل، واٝن
 قوياً، واوتاره شيانا الشيخ ١نمد بن عةيمٌن ر٘نو اهلل.

 وأما ابتالع الريق بال ٗنع، فال يكره ٞنشقم التىلرز منو، وال يفطر بو بإٗناع العلماء.
 هل يفطر هبذال* فإف أورجو إ  شفتيو أو س ورقم ق امتصها، ومةلو لو ابتلع ريق غًنه، ف

 اٞنذىبم أنو يفطر.
والػراجح مػا تقػدـ مػػن اوتيػار شػيخ اخسػػالـ وأف الصػاضم ال يفطػر إال ّنػػا ىػو أنػل أو شػػرب وابػتالع الريػق لػػيس 

 بقنل وال شرب.
 قولو: ]ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلا إلى فمو[ :
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إف مل تصػل إ  فيػػو بػل ابتلعهػا مػػن الػدماغ أو مػػن إذا ولػلأ الناامػم إ  فمػػو فابتلعهػا فإنػػو يفطػر بػذلك، وأمػػا 
 الصدر ػ ومل خيرجها إ  فيو ق يبتلعها ػ فإنو ال يفطر. ىذا ىو اٞنشهور س مذىب اخماـ أ٘ند ر٘نو اهلل.

والقوؿ الةال وىو روايم عن اخماـ أ٘ندم أف بلع الناامم من الفم ال يفطػر؛  نػو معتػاد س الفػم نػالريق و نػو ال 
 بو غذاء البدف. حيصل

 وىذا ىو الراجح ، وعلى ما تقدـ من تقرير شيخ اخسالـ فالناامم ليسأ بطعاـ وال بشراب.
فإف نانأ من الصدر إ  اٞنعدة، أو من الدماغ إ  اٞنعدة فإنػو ال «م ويفطر هبا فقذ إف وللأ إ  فمو»قاؿم 

يشػق التىلػرز مػن ابتالعهػا. والػراجح مػا تقػدـ وأنػو يفطر هبا؛ قالوام ٞنشقم التىلرز، وأما إذا ولػلأ إ  فيػو، فػال 
 ال يفطر هبا مطلقاً.

 
 
 

 مسقلمم
إذا ابتلػػع الريػػق وبػػو دـ نػػدـ اللةػػم فإنػػو يفطػػر؛  ف الػػدـ طعػػاـ، قػػاؿ تعػػا م تقُػػْل الَ َأِجػػُد ِس َمػػا أُوِحػػَي ِإَ   ١ُنَر ًمػػا 

 .[٘ٗٔ/ٙن ُو رِْجٌس   ا نعاـ َدًما َمْسُفوًحا َأْو ٜنََْم ِوْنزِيٍر فَإِ َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإال  َأْف َيُكوَف َمْيَتًم َأْو 
 قولو: ]ويكره ذوق طعام بال حاجة[ :

يكػػره أف يتػػػذوؽ الطعػػػاـ إال ٜناجػػم، نػػػقف يتػػػذوؽ الطعػػاـ ليعػػػرؼ ىػػػل حيتػػاج إ  ملػػػح أو غػػػًنه أـ ال، أو يتػػػذوؽ 
 .العسل أو السمن الذي يريد شراءه ليعرؼ ىل ىو جيد أـ ال

« ال بػقس أف يػتطعم القػدر أو الشػيء»ويدؿ عليو ما رواه البااري معلقاً عن ابن عباس رضػي اهلل عنهمػا قػاؿم 
. 

 فإف مل يكن ٜناجم فإنو يكره.
 قولو: ]ومضغ علك قوي[ :
 أيم ويكره مضي علك قوي.

دة، فهػو نمػا لػو والعلك القوي ىو الذي ال يتىللل ّنضغو، فػال خيػرج منػو طعػم يسػري مػع الريػق حػر يصػل اٞنعػ
 علك ورقم أو قطعم بالستيك فاٞنذىب قالوام يكره.

 والذي ييجح أنو ال يكره، إال إذا ناف س موضع يساء بو الجين فيو.
 قولو: ]وإن وجد طعمهما في حلقو أفطر[ :



 

 
 

 

 هـ4141تاريخ اإلضافة / ربيع األول / 

 

 

  ( الصيامشرح زاد المستقنع  ) كتاب 
 هـ4103

 

 

 هللا  ةلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

39 

 ني بدروسالزاد / موقع يع

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 إذا تذوؽ الصاضم الطعاـ أو مضي علكاً فوجد طعمو س حلقو فإنو يفطر بذلك.
وىو وجو س اٞنذىب واوتػاره شػيخ اخسػالـم أف ٠نػرد ولػوؿ الطعػم إ  اٜنلػق ال يفطػر  والقوؿ الةال س اٞنسقلم

بػو الصػاضم؛ ولػذا فػإف أىػل العلػم قػد أٗنعػوا نمػا قػاؿ لػاحب الفػروع علػى أف مػن وطػر حنجيلػم ػ وىػي شػديدة 
لق فإنػو يفطػر اٜنموضم واٞنرارة ػ، فوجد طعمها س حلقو فإنو ال يفطر، لكن إف وللأ أجزاء من الطعاـ إ  اٜن

بذلك؛  نو مجينم ولوٟنا إ  اٞنعدة، ِنالؼ ٠نرد الطعم فإنو يبعد ولولو إ  اٞنعدة، وأثػر ابػن عبػاس رضػي اهلل 
عنهما مطلػق، فػإف الطعػاـ قػد يصػل طعمػو إ  اٜنلػق وقػد ال يصػل. وىػذا القػوؿ ىػو الػراجح وأف ولػوؿ الطعػم 

 فقذ إ  اٜنلق ال يفطر.
 ٌن ا سناف، وأما ما جرى مع الريق بال ابتالع فال يفطر ٞنشقم التىلرز منو.ويفطر إذا بلع ما يكوف ب

 مسقلمم
 إذا ناف س الفم رطوبم بعد اٞنضمضم أو بعد شرب اٞناء قبل الفجرم

فقاؿ فقهاء ا حناؼم إنػو جيػب عليػو أف يبصػق ىػذه الرطوبػم، فػإذا بصػق وابتلػع بعػد ذلػك الريػق، فإنػو ال يػألثر؛ 
 ٞنشقم التىلرز.

ظهػػرم أنػػو ال يبصػػق؛  ف ىػػذا مل ينقػػل، فػػإف اٞنضمضػػم جػػاضزة للصػػاضم، واٞنسػػلموف يتوضػػألوف س اليػػـو ٙنػػس وا 
مرات، ومل ينقل لنا عػن الصػىلابم رضػي اهلل عػنهم أقػم نػانوا يبصػقوف أو يػألمروف بالبصػاؽ، فػا ظهر أف ابػتالع 

 يػػألثر بقػػاء شػػيٍء مػػن الرطوبػػم ٞنشػػقم الريػػق بعػػد اٞنضمضػػم ال يػػألثر؛  نػػو إذا ٕنضػػم  فقػػد مػػ  اٞنػػاء وأورجػػو وال
 التىلرز منو واوتاره شيانا الشيخ ١نمد بن عةيمٌن ر٘نو اهلل.

 قولو: ]ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقو[ :
حيػػػـر ويفطػػػر بػػػو إذا بلػػػع ريقػػػو، وأمػػػا إذا مل يبلعػػػو فػػػال يفطػػػر بػػػو، فهػػػو نػػػاٞنرأة تقوػػػذ اللقمػػػم مػػػن الطعػػػاـ وٕنضػػػغها 

 يصل شيء إ  حلقها. وتضعها س فم ولدىا وال
 قولو: ]وتكره القبلة[ :

 ونذا دواعي الوطء من ضم أو مس.
 قولو: ]لمن ُتحرِّك شهوتو[ :

ٞنا روى أبو داود س سننو بإسناد لىليح أف رجالً سقؿ النيب لّلى اهلل عليو وسّلم عػن اٞنباشػرة للصػاضم فػروص 
 «.ذا الذي روص لو شيخ، وإذا الذي قاه شابفإ»لو، ق أتاه َور فنهاه، قاؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنوم 

سئل عن القبلم للصػاضم فػروص للشػيخ »وس مصنف عبد الرزاؽ بإسناد لىليح أف ابن عباس رضي اهلل عنهما 
 «.وقى الشاب عن ذلك 
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لػو وسػّلمم  نػاف »وأما مػن ال ٓنػرؾ شػهوتو فػال تكػره س حقػو ٞنػا ثبػأ س الصػىليىلٌن أف النػيب لػّلى اهلل عليػو َو
 «.ل وىو لاضميقب

 ظاىره أقا تكره ٞنن ٓنرؾ شهوتو وإف ناف يقمن على نفسو.«م ٞنن ُٓنِرؾ شهوتو»وقوؿ اٞنأللفم 
وىػػذا فيػػو نجيػػر، بػػل الػػراجح أقػػا ال تكػػره إال إذا نػػاف ال يػػقمن علػػى نفسػػو؛  ف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم نػػاف 

إقػا ال ٓنػرؾ شػهوتو، ولكػن نػاف يػقمن علػى نفسػو، يقبل وىو لػاضم ونػاف أنمػل النػاس بػدناً، فػال يقػاؿم قطعػاً 
ونػػاف أملػػك النػػاس خربػػو، فػػا رجح وىػػو روايػػم عػػن أ٘نػػد أقػػا ٓنػػـر علػػى مػػن ال يػػقمن علػػى نفسػػو مػػن بػػاب سػػد 

 الذراضع.
 
 

 قولو: ]ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم[ :
مػػن مل يػػدع قػػوؿ »لسػػالـم جيػػب ذلػػك س رمضػػاف وس غػػًنه، لكنػػو يتقنػػد س رمضػػاف؛ ولػػذا قػػاؿ عليػػو الصػػالة وا

 رواه البااري س لىليىلو.«الزور والعمل بو واٛنهل، فليس هلل حاجم ػ أيم إرادة ػ س أف يدع طعامو وشرابو
أيم أف ىذا الصـو ليس ىػو الصػوـَ الػذي يريػده اهلل شػرعاً؛  ف الصػـو الػذي يريػده اهلل شػرعاً ىػو الصػـو الػذي 

 وتعا .يُعِود العبَد على تقوى اهلل سبىلانو 
وال يفطػػػر س الغيبػػػم وال النميمػػػم وال س غًنىػػػا مػػػن اغرمػػػات بإٗنػػػاع العلمػػػاء، ذنػػػره اٞنوف ػػػق ر٘نػػػو اهلل؛ و ف ىػػػذه 

 اغرمات ٓنرديها ال خيتص بالصـو فال تقتضي فساده.
.  ِنالؼ ا نل والشرب واٛنماع فإقا ٔنتص بالصـو فتقتضي فساد الصـو

 صائم[ : قولو: ]وسن لمن ُشتم قولو: إني
يستىلب أف يقوؿ ذلك جهراً س لػـو الفػرض والنفػل، وىػو اٞنشػهور س مػذىب اخمػاـ أ٘نػد وىػو اوتيػار شػيخ 

 اخسالـ وتلميذه ابن القيم.
وإف سػػػابو أحػػػد أو قاتلػػػو فليقػػػل إل لػػػاضم، إل »وىػػو ظػػػاىر قػػػوؿ النػػػيب لػػػّلى اهلل عليػػػو وسػػػّلم س الصػػػىليىلٌنم 

 ُنيث يسمعو من سابو أو قاتلو. ظاىره أف يقوؿ ذلك بلسانو، «لاضم 
 وقاؿ بع  العلماءم إنو يقوؿ ذلك سراً لًندع نفسو.

 وقاؿ َوروفم إنو يقوؿ ذلك جهراً س الفرض، وسراً س النفل.
 والذي ييجح ىو القوؿ ا وؿ، لجياىر اٜنديث، إال إف ناف خيشى على نفسو الرياء س النفل فيقولو سراً.

 قولو: ]وتأخير سحور[ :
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 ىلور مستىلب باالتفاؽ وليس بواجب.الس
فقػػػد ثبػػػأ س الصػػػىليىلٌنم  أف النػػػيب لػػػّلى اهلل عليػػػو وسػػػّلم قػػػى عػػػن اٞنوالػػػلم، فقػػػالوام إنػػػك توالػػػلل فقػػػاؿم 

ىػم أبػوا أف ينتهػوا والػل هبػم يومػاً ق يومػاً، فػرأوا « وأيكم مةلي، فإل أبيػأ يطعمػين را ويسػقيين» قػاؿم فلمػا َر
ناٞننِكل ٟنػم حيػث أبػوا أف ينتهػواأل وىػذا يػدؿ علػى أف « لو تقور لزدتكم»لسالـم اٟنالؿ، فقاؿ عليو الصالة وا

؛  نػو  السىلور مستىلب وليس بواجب إذ لو ناف واجباً ٞنا جاز الولػاؿ، ويػدؿ أيضػاً علػى أف الولػاؿ ال حيػـر
يهم، وس سػنن أا لو نػاف ١نرمػاً ٞنػا أل الصػىلابم أف ينتهػوا عنػو، وإمنػا رأوا أف قػيهم عنػو مػن بػاب التافيػف علػ

لػػو وسػػّلم قػػى عػػن اٜنجامػػم واٞنوالػػلم ومل حيرمهمػػا إبقػػاء علػػى ألػػىلابو»داودم  ، ولػػو  «أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو َو
 ناٞننكل ٟنم.«لو تقور اٟنالؿ لزدتكم»ناف الولاؿ ١نرماً ٞنا عاقبهم بو، وقاؿ 

فػػال تػػدعوه ولػػو أف جيػػرع »أ٘نػػدم  ، وس مسػػند«السػػىلور برنػػم»والسػػىلور سػػنم مألنػػدة؛ ٞنػػا ثبػػأ س الصػػىليىلٌنم 
فصػل مػا بػٌن لػيامنا ولػياـ »، وس لىليح مسلم أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم « أحدنم جرعم من ماء

 «.أىل الكتاب أنلم السىلر
ال توالػػلوا، وأيكػػم »وإذا والػل إ  السػػىلر مل يكػػره؛ ٞنػػا ثبػػأ س الباػػاري أف النػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم قػػاؿم 

 «.أف يوالل فليوالل إ  السىلر أراد 
 والولاؿم ىو أف ديسك عن الطعاـ اليومٌن والةالثم فال يفطر.

إذا أقبػل الليػل »واٞنشهور س اٞنذىب أف الصاضم يفطر حكماً إذا غربػأ الشػمس، لقولػو عليػو الصػالة والسػالـم 
 .متفق عليو«من ىا ىنا وأدبر النهار من ىا ىنا وغربأ الشمس فقد أفطر الصاضم

تسػػىلرنا مػػع النػػيب »ويسػػتىلب تػػقوًن السػػىلور؛ ٞنػػا ثبػػأ س الصػػىليىلٌن أف زيػػد بػػن ثابػػأ رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿم 
فقيػػل لػػوم نػػم قػػدر مػػا بينهمػػال ػ يعػػين مػػا بػػٌن فػػراغكم مػػن السػػىلور « لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم ق قمنػػا إ  الصػػالة

راغهم مػن السػىلور وبػٌن قيػامهم إ  وىػذا وقػأ يسػًن، فكػاف بػٌن فػ «ٙنسػوف َيػم»والقيػاـ إ  الصػالة ػ فقػاؿم 
ال تػػزاؿ أمػػل ِنػػًن مػػا عجلػػوا »الصػػالة قػػدر ٙنسػػٌن َيػػم وأمػػا مػػا رواه أ٘نػػد أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم قػػاؿم 

، فإف زيادة  وأوروا السىلورأل ضعيفم منكرة؛ تفرد هبا ابن َٟنيعم، وىػو ضػعيف اٜنػديث، «الفطر وأوروا السىلور
 «.ال تزاؿ أمل ِنًن ما عجلوا الفطر » واٜنديث متفق عليو بلف م

 قولو: ]وتعجيل فطر[ :
 متفق عليو.«ال تزاؿ أمل ِنًن ما عجلوا الفطر»لقولو لّلى اهلل عليو وسّلمم 

 قولو: ]على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فما [ :
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رسػوؿ اهلل لػّلى  نػاف»ٞنا ثبأ عنػد أا داود واليمػذي بإسػناد حسػن عػن أنػس بػن مالػك رضػي اهلل عنػو قػاؿم 
اهلل عليو وسّلم يفطر على رطبات قبل أف يصلي، فإف مل تكن رطباٌت فعلى ٕنرات، فإف مل تكن حسا حسوات 

 «.من ماء
 قولو: ]وقول ما ورد[ :

لػػو وسػػّلم نػػاف  يسػػتىلب قػػوؿ مػػا ورد، ففػػي سػػنن أا داود والػػدارقطين بإسػػناد حسػػنم أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو َو
 « .ىب الجيمق وابتلأ العروؽ وثبأ ا جر إف شاء اهللذ»يقوؿ عند فطرهم 

 فقد رواه أبو داود بإسناد فيو ضعف.«اللهم لك لمأ وعلى رزقك أفطرت»وأما حديث 
 قولو: ]ويستحب القضا  متتابعًا[ :

 ال جيب التتابع س القضاء، ويستىلب ٞنا فيو من إبراء الذمم.
، و٥نوه عن ابن عمر رضػي اهلل عنهمػا س «ال بقس أف يفرؽ» قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما نما س البااريم

 الدارقطين .
ف نمػا روى الػدارقطين مػن حػديث عاضشػم رضػي اهلل عنهػا بإسػناد لػىليحم  فعػدة مػن »وناف فيما أُنزؿ مػن القػَر

 فنسخ قولو جل وعال  متتابعاتأل فكاف جيب التتابع ق نسخ.« أياـ أور متتابعات
ٌة ِمْن أَي اـٍ ُأَوَر   البقرة ويدؿ على عدـ وجوب التتا  [ .ٗٛٔ/ٕبع س القضاء إطالؽ اةيم الكرديم تَفِعد 

 قولو: ]وال يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر[ :
نػاف يكػوف »ال جيوز باتفاؽ العلماء أف يألور القضاء إ  رمضاف َور بال عذر؛ لقوؿ عاضشم رضػي اهلل عنهػام 

، فػدؿ « ف أقضػيو إال س شػعباف، ٞنكػاف النػيب عليػو الصػالة والسػالـ مػينعلي الصػياـ مػن رمضػاف فػال أسػتطيع أ
 على أنو ال يألور عن شعباف.

وقياسػػاً علػػى الصػػالة؛ فكمػػا أف الصػػالة ال جيػػوز تقوًنىػػا إ  وقػػأ الصػػالة ا وػػرى، فكػػذلك الصػػياـ ال جيػػوز 
 تقوًنه إ  وقأ الصياـ اةور.

 قولو: ]فإن فعل[ :
 فقّور بال عذر.

 عليو مع القضا  إطعاُم مسكيٍن لكل يوم[ :قولو: ]ف
 ىذا ىو مذىب ٗنهور العلماء والفاً لألحناؼ.
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وتػدؿ عليػػو اةثػػار عػػن الصػػىلابم رضػي اهلل عػػنهم، ففػػي سػػنن الػػدارقطين بإسػناد لػػىليح عػػن أا ىريػػرة رضػػي اهلل 
عػن ابػن عمػر وابػن ، و٥نػوه « يطعػم عػن ا وؿ ػ يعػين عػن رمضػاف ا وؿ ػ لكػل يػـو مػداً مػن حنطػم» عنو قػاؿم 

 عباس رضي اهلل عنهم س سنن الدارقطين، وال يعلم ٟنم ٢نالف.
ٌة ِمْن أَي اـٍ ُأَوَر   البقرة  [ وأنو مل يذنر فيهػا اخطعػاـ، فػألف ا لػل أف اٞنكلػف يقضػي ٗٛٔ/ٕوأما اةيم تَفِعد 

 ِ .قبل رمضاف اةور، وأما اةثار ففيها اخطعاـ ٞنن أور حر ورج شعباف ومل يق
وظاىر ما تقدـ من اةثار أنو ال جيب عليو إال إطعػاـ مسػكٌن عػن نػل يػـو ولػو أو ػر لسػنتٌن أو ثػالث أو أنةػر 

 من ذلك، وىو اٞنشهور س اٞنذىب، فال جيب عليو مع القضاء إال نفارة واحدة.
 ومن أور لعذر ناستمرار مرض حر يقيت رمضاف اةور مل جيب عليو اخطعاـ، وىو اٞنذىب.

 لو: ]وإن مات ولو بعد رمضان آخر[ :قو 
 إف مات من عليو قضاء نمري  يرجى برؤه فال خيلو من حالٌنم
 اٜناؿ ا و  م أف يستمر عذره حر ديوت، فال يطعم عنو اتفاقاً.

ونذلك لو أف امرأة حاضأ س رمضاف ق ماتأ س اليػـو الةػال مػن شػواؿ، فلػم تػتمكن مػن القضػاء، فػال جيػب 
 من ترنتها. اخطعاـ عنها

ونػذا اٞنسػافر الػػذي أفطػر س رمضػػاف وبقػي مسػػافراً حػر مػات، فػػال جيػب علػػيهم اخطعػاـ؛  قػػم مل يتمكنػوا مػػن 
 القضاء.

 اٜنالم الةانيمم أف يتمكن من القضاء فلم يق  ق مات، فيطعم عنو. فإذا أور إ  رمضاف َور بال عذرل
 فهل عليو نفارة أو نفارتافل

 يو إال إطعاـ مسكٌن لكل يـو  ف القضاء س حقو تعذر.اٞنذىبم أنو ليس عل
 وقاؿ الشافعيمم عليو إطعاماف إطعاـ عن القضاء وإطعاـ عن التقوًن وىو قوؿ س اٞنذىب.

وىو ألح؛  نو لو ناف حياً لوجب عليو قضاء ونفارة، فوجب عليو مكاف القضاء اخطعاـ وْنب عليو الكفارة 
  نو أور القضاء بال عذر.

اىر نػػالـ اٞنأللػػف وىػػو مػػذىب اٛنمهػػورم أف الرجػػل إذا مػػات وعليػػو قضػػاء مػػن رمضػػاف فإنػػو يطعػػم عنػػو وال وظػػ
 يصاـ عنو.

ٞنا ثبأ عن عاضشم رضي اهلل عنها عند الطىلاوي بإسناد جيد أف َعْمرة سقلتها أف أمها ماتأ وعليها لياـ من 
 « .ل يـو نصف لاعال، بل أطعمي عنها مكاف ن»رمضافم أفققضيو عنهال قالأ عاضشمم 

 وال يعلم ٟنما ٢نالف. وثبأ ٥نوه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما نما س سنن أا داود
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، واٜنػديث متفػق عليػو مػن حػديث  «مػن مػات وعليػو لػياـ لػاـ عنػو وليػو»وىذاف ا ثراف خيصصاف حػديثم 
 عاضشم رضي اهلل عنها نفسها، وقد استةنأ من عمـو ىذا اٜنديث لـو رمضاف.

أتأ امرأة إ  النيب لّلى اهلل عليو وسّلم فقالػأم إف »لصىليىلٌن عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قاؿم وس ا
قالػػأم « لػػو نػػاف علػػى أمػػك ديػػن فقضػػيتيو، أنػػاف يػػألدي عنهػػال»أمػػي عليهػػا لػػـو نػػذر، أفققضػػيو عنهػػال قػػاؿم 

 «.فصومي عن أمك»نعم، قاؿم 
 صالة نذر اسُتحب لوليو قضاؤه[ :قولو: ]وإن مات وعليو صوم أو حج أو اعتكاف أو 

 أيم لـو نذر.« لـو»
 أيم ح  نذر.« أو ح »
 أيم اعتكاؼ نذر.« أو اعتكاؼ»

وىػذا اٜنػديث س النػذر، وأمػا رمضػاف فإنػو يُطعػم عنػو ٞنػا تقػدـ « من مات وعليو لياـ لاـ عنو وليو»ٜنديثم 
 فصار ّننزلم الدين واوتاره ابن القيم. و ف النذر ليس واجباً بقلل الشرع وإمنا أوجبو اخنساف على نفسو

ولياـ الكفارة س اٞنشهور س اٞنذىب س حكم لياـ رمضاف س ىذا َنامع أف نليهما جيب بالشرع فمن مػات 
 مةالً وعليو لياـ نفارة ديٌن أطعم عنو ثالثم مسانٌن.

تقػدـ مػن قولػو لػّلى اهلل  إذفم من مات وعليو لـو نذر أو اعتكاؼ نػذر فإنػو يسػتىلب للػو  القضػاء عنػو، ٞنػا
، وىػػػذا لالسػػػتىلباب باتفػػػاؽ العلمػػػاء، والفػػػاً  ىػػػل «مػػػن مػػػات وعليػػػو لػػػياـ، لػػػاـ عنػػػو وليػػػو »عليػػػو وسػػػّلمم 

 الجياىر.
[ ، و نػػو لػػو نػػاف عليػػو ديػػن  حػػد مػػن النػػاس فػػال ٗٙٔ/ٙلقولػػو تعػػا م تَوالَ تَػػزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْوػػَرى   ا نعػػاـ 

لػػو نػػاف علػػى أمػػك ديػػن »تفاقػػاً، وقػػد قػػاؿ عليػػو الصػػالة والسػػالـ س اٜنػػديث اٞنتقػػدـم جيػػب علػػى ورثتػػو القضػػاء ا
 قالأم نعم، فدؿ ىذا على قياس دين اهلل على دين اةدمي.« فقضيتيو، أناف يألدي عنهال

فعلى ذلكم يستىلب لوليو القضاء، والو  ىو الوارث، وىذا من بػاب أف الػو  أحػق بالقضػاء، ولكػن لػو قضػى 
 ع أجنيب أجزأ نساضر الديوف.عنو مترب 

مػػن مػػات وعليػػو »فػػإف مػػات وعليػػو لػػـو نػػذر فػػإف ذمتػػو ال تػػربأ باخطعػػاـ، وإمنػػا تػػربأ بالصػػياـ، لعمػػـو حػػديثم 
 «.لياـ، لاـ عنو وليو

لكػػن لػػػو نػػػاف معسػػراً باخطعػػػاـ نمػػػري  ال يرجػػى بػػػرؤه، فػػػقراد رجػػل أف يتػػػربع عنػػػو بالصػػياـ، ونػػػاف اٞنتػػػربع أيضػػػاً 
 نما قاؿ شيخ اخسالـ أنو جيزئ عنو؛  ف اٞنماثلم بالصياـ أقوى من اٞنماثلم باٞناؿ، واهلل أعلم.معسراً، فيتوجو  

 باب صوم التطوع
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 قولو: ]يسن صيام أيام البيض[ :
أياـ البي  ىيم اليوـُ الةالَث عشر والرابَع عشر واٝنامَس عشر. وٚنيأ بقياـ البػي  البيضػاض لياليهػا بػالقمر، 

أف يقػػاؿم ا يػػاـ البػػي ، وإمنػػا يقػػاؿم أيػػاـ البػػي ؛  ف ا يػػاـ نلهػػا بػػي ، وإمنػػا يقػػاؿم أيػػاـ  ولػػذا فػػال يصػػح لغػػم
 البي ؛ أيم أياـ الليا  البي .

نػػاف النػػيب لػػّلى اهلل »وقػػد روى النسػػاضي مػػن حػػديث ِمْلىلػػاف القيسػػي رضػػي اهلل عنػػو، واٜنػػديث لػػىليح قػػاؿم 
 «.ع عشرة وٙنس عشرةعليو وسّلم يقمرنا أف نصـو البي ، ثالث عشرة وأرب

يػا أبػا ذر إذا لػمأ مػن الشػهر، »وعند اليمذي واٜنديث إسناده حسنم أف النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم قػاؿم 
 «.فصم ثالث عشرة وأربع عشرة وٙنس عشرة 

 وإف لاـ ثالثم أياـ من الشهر من أولو أو من وسطو أو من َوره أو نانأ متفرقم، فذلك مستىلب أيضاً.
أولػال وليلػي بػةالثم لػياـ ثالثػم أيػاـ مػن نػل »الصػىليىلٌن عػن أا ىريػرة رضػي اهلل عنػو قػاؿم  فقد ثبػأ س

 «.شهر، ورنعل الضىلى وأف أوتر قبل أف أرقد
لػم مػن »وس الصىليىلٌن أف النيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم قػاؿ لعبػد اهلل بػن عمػرو بػن العػا  رضػي اهلل عنهمػام 

 «.أمةاٟنا، وذلك مةل لياـ الدىرالشهر ثالثم أياـ؛ فإف اٜنسنم بعشر 
نػاف النػػيب لػّلى اهلل عليػػو وسػّلم يصػػـو مػن الشػػهر »وعػن عاضشػػم رضػي اهلل عنهػػا س لػىليح مسػػلم أقػا قالػػأم 

ل قالأم « ثالثم أياـ  «.ناف ال يبا  من أيو لاـ»فقيل ٟنام من أيّو ناف يصـو
ا س أيػػػاـ البػػػي  فػػػإف ىػػػذا حسػػػن فيسػػػتىلب أف يصػػػـو ثالثػػػم أيػػػاـ مػػػن نػػػل شػػػهر، مػػػن أيّػػػو لػػػاـ، فػػػإف لػػػامه

 لألحاديث اٞنتقدمم.
 قولو: ]واالثنين والخميس[ :

ففػػػي سػػػنن أا داود مػػػن حػػػديث أسػػػامم رضػػػي اهلل عنػػػو قػػػاؿم نػػػاف النػػػيب لػػػّلى اهلل عليػػػو وسػػػّلم يصػػػـو االثنػػػٌن 
ث أا ، ورواه اليمػػذي مػػن حػػدي«إف أعمػػاؿ العبػػاد تعػػرض علػػى اهلل يػػـو االثنػػٌن واٝنمػػيس»واٝنمػػيس ويقػػوؿ م 

 «.فقحب أف يرفع عملي وأنا لاضم»ىريرة وزادم 
 «.أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم ناف يتىلرى لياـ االثنٌن واٝنميس»وس سنن النساضيم 

 قولو: ]وسا من شوال[ :
مػػن لػػاـ رمضػػاف ق »ٜنػػديث أا أيػػوب رضػػي اهلل عنػػو س لػػىليح مسػػلم أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم قػػاؿم 

 «.من شواؿ ناف نصياـ الدىرأتبعو ستاً 
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لو وسّلم قاؿم  من لاـ ستم أياـ بعد الفطر  »وس اٞنسند وسنن ابن ماجو بإسناد جيد أف النيب لّلى اهلل عليو َو
 [ «.ٓٙٔ/ٙناف ٕناـ السنم، ق قرأ قولو تعا م تَمْن َجاَء بِاٜنََْسَنِم فَػَلُو َعْشُر أَْمةَاِٟنَا   ا نعاـ 

 مسقلمم
 النفل قبل القضاءلىل يصح لياـ 

 قوالف  ىل العلمم
 فذىب اٛنمهورم إ  أنو يصح.
 وذىب اٜننابلمم إ  أنو ال يصح.

لو وسّلم قػاؿم  مػن لػاـ تطوعػاً وعليػو شػيء »استدؿ اٜننابلم ّنا روى أ٘ند س مسنده أف النيب لّلى اهلل عليو َو
اٜنػػ ؛ فمػػن حػػ   تطوعػػاً قبػػل الفريضػػم مل  ، قػػالوام وقياسػػاً علػػى«مػػن رمضػػاف مل يقضػػو مل يُتقبػػل منػػو حػػر يصػػـو

 جيزضو.
وأما اٛنمهور فذىبوا إ  أنو يصح لـو التطػوع قبػل القضػاء، فػإذا لػاـ يػـو عرفػم أو عاشػوراء أو غًنمهػا قبػل أف 

 يقضي ما عليو من رمضاف فال بقس.
 قالوام  ف ا لل الصىلم، وال دليل على البطالف.

د س مسنده فإسناده ضعيف؛ فإف فيو ابَن َٟنِيعػم. وأمػا القيػاس فهػو قيػاس مػع وأما اٜنديث الذي رواه اخماـ أ٘ن
الفارؽ؛ وذلك  ف قضاء رمضاف وقتو موسع ِنالؼ اٜن ، وقيػاس لػـو التطػوع علػى لػالة التطػوع أو ، فػإف 
وقػػػأ الصػػػالة موسػػػع، فػػػإذا تنفػػػل قبػػػل أف يصػػػلي الفػػػرض لػػػح ذلػػػك، فكػػػذلك التطػػػوع س الصػػػياـ، فػػػإف وقػػػأ 

 موسع، فلو أف يألور القضاء ما مل يقت رمضاف اةور، نما تقدـ.القضاء 
 لكن ا و  أف يقضي ما عليو أوالً ٞنا فيو من إبراء الذمم.

وعليو فإذا لاـ ستاً من شواؿ قبل أف يقضي ما عليو من رمضاف لح فإف قيلم إف النيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم 
وظاىره أف ىذا الفضػل مرتػب علػى لػياـ السػأ بعػد رمضػاف  «من لاـ رمضاف ق أتبعو ِستاً من شواؿ»قاؿم 

 ومن ناف عليو قضاء فال يقاؿم إنو قد لاـ رمضاف.
من لاـ ستم أياـ بعد الفطر ناف ٕناـ السنم تَمْن َجػاَء بِاٜنََْسػَنِم »فاٛنوابم أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم 

ن لػػاـ رمضػػاف ق قضػػى مػػا عليػػو منػػو بعػػد لػػياـ السػػأ فػػإف ىػػذه ومػػ[ « ٓٙٔ/ٙفَػلَػػُو َعْشػػُر أَْمةَاِٟنَػػا   ا نعػػاـ 
اٞنضاعفم ٓنصل لو  ف اٜنسنم بعشر أمةاٟنا؛ فشهر رمضاف عن عشرة أشهر، وستم أياـ عن شهرين، وىػذا ٕنػاـ 
السنم نمػا تقػدـ، وقػد قػاؿ النػيب عليػو الصػالة والسػالـ س اٜنػديث اٞنتقػدـ لعبػد اهلل بػن عمػرو بػن العػا  رضػي 

، وعلػػى ذلػػكم «لػػم مػػن الشػػهر ثالثػػم أيػػاـ؛ فػػإف اٜنسػػنم بعشػػر أمةاٟنػػا، وذلػػك مةػػل لػػياـ الػػدىر»همػػام اهلل عن
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فيكػػوف اسػػتىلباب لػػياـ السػػأ مػػن شػػواؿ ٞنػػا فيػػو مػػن اٞنسػػارعم س العمػػل الصػػاحل واٞنبػػادرة إليػػو وإتبػػاع اٜنسػػنم 
 باٜنسنم بعدىا.

 قولو: ]وشهر اهلل المحرم[ :
 «.أفضل الصياـ بعد رمضاف شهر اهلل اغـر »لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم ٞنا ثبأ س لىليح مسلم أف النيب 

قاٟنػا « لم من اٜنُرـُ ػ أيم من ا شهر اٜنـر ػ واترؾ»وأما ما رواه أبو داودم أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم 
 ثالثاً فإسناده ضعيف فيو اضطراب وجهالم.

 قولو: ]وآكُده العاشُر ثم التاسُع[ :
ىو يـو عاشػوراء؛ ٞنػا ثبػأ س الصػىليىلٌن أف قريشػاً نانػأ تصػـو عاشػوراء س اٛناىليػم، فكػاف النػيب «م عاشرال»

لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم يصػػومو، فلمػػا ىػػاجر إ  اٞندينػػم لػػامو وأمػػر بصػػيامو، فلمػػا فػػرض عليػػو رمضػػاف قػػاؿ عليػػو 
 «.من شاء لامو، ومن شاء ترنو»الصالة والسالـم 

، « فمػن شػاء لػامو ومػن شػاء ترنػو»أف لياـ عاشوراء ناف واجباً، لقولو س اٜنديثم  وىذا اٜنديث يدؿ على
وىذا ىو اوتيار شيخ اخسالـ وتلميػذه ابػن القػيم وىػو مػذىب ا حنػاؼ وروايػم عػن اخمػاـ أ٘نػد، واوتػار ىػذه 

 الروايم اٞنوفق ابن قدامم.
وجد اليهود يصومونو، وذنروا للنػيب لػّلى اهلل عليػو  وس الصىليىلٌن أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم ٞنا قدـ اٞندينم

٥نػػن أحػػق »وسػػّلم أنػػو يػػـو أ٤نػػى اهلل تعػػا  فيػػو موسػػى وبػػين إسػػراضيل مػػن فرعػػوف، فقػػاؿ عليػػو الصػػالة والسػػالـم 
 «.ّنوسى منكم

اؿ وجاء س فضل لياـ يـو عاشوراء حديث أا قتادة رضي اهلل عنو س مسلمم أف النيب لّلى اهلل عليو وسػّلم قػ
 «.أحتسب على اهلل أف يكفر السنم الل قبلو»س يـو عاشوراءم 

 ويستىلب لياـ التاسع قبلو.
ففي لىليح مسلم من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قيػل لػوم إف ىػذا اليػـو 

ر، فػإف اليػـو العاشػر بػاؽ أيم والعاشػ «لػئن بقيػأ إ  قابػل  لػومن التاسػع»تعجيمو اليهػود والنصػارىل فقػاؿم 
علػػى اسػػتىلبابو، وإمنػػا يصػػاـ التاسػػع ٞناالفػػم اليهػػود والنصػػارى، ولػػذا لػػح عػػن ابػػن عبػػاس وىػػو الػػراوي نمػػا س 

، فػإف لػاـ اليػـو اٜنػادي «لػوموا اليػـو التاسػع والعاشػر ووػالفوا اليهػود»مصنف عبد الرزاؽ والبيهقػي أنػو قػاؿم 
 عشر فال بقس  ف اٞناالفم ٓنصل بصيامو.

 فقد رواه اخماـ أ٘ند س مسنده، وإسناده ضعيف.« لوموا يوماً قبلو أو يوماً بعده»وأما حديثم 
 قولو: ]وتسع ذي الحجة[ :
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مػا مػن أيػاـ العمػل الصػاحل فػيهن أحػب »أيم ويستىلب لـو تسِع ذي اٜنجم؛ للىلػديث الػذي رواه الباػاريم 
ل قاؿم وال اٛنهاد س سبيل اهلل إال رجل ورج بنفسو ومالػو إ  اهلل من ىذه العشر قالوام وال اٛنهاد س سبيل اهلل

 ، ومن ا عماؿ الصاٜنم الصياـ.« فلم يرجع بشيء
 قولو: ]ويوم عرفة[ :

أحتسػب »وىو َند أياـ عشر ذي اٜنجػم بالصػياـ؛ لقولػو عليػو الصػالة والسػالـ فيمػا رواه مسػلم س يػـو عرفػمم 
 «.م الل بعده على اهلل أف يكِفر السنم الل قبلو والسن

 قولو: ]لغير حاج بها[ :
أف »فاٜناج يستىلب لو الفطػر س عرفػم؛ ولػذا ثبػأ س الصػىليىلٌن عػن أـ الفضػل بنػأ اٜنػارث رضػي اهلل عنهػا 

ناسػاً ٕنػػاروا عنػػدىا يػػـو عرفػم س لػػياـ النػػيب لػػّلى اهلل عليػو وسػػّلم فقػػاؿ بعضػػهمم إنػو لػػاضم، وقػػاؿ بعضػػهمم إنػػو 
 «.بقدح لنب وىو واقف على بعًنه فشربومفطر، قالأم فقرسلأ إليو 

أف النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػػّلم »وقػد ورد النهػي عػن لػياـ يػـو عرفػم س سػنن أا داود لكػن إسػناده فيػو جهالػمم 
 « .قى عن لـو يـو عرفم بعرفم

فػػال  وىػػو يػػـو عيػػد للىلجػػاج؛  قػػم جيتمعػػوف فيػػو فلػػم يشػػرع لػػيامو، و قػػم بػػالفطر يتقػػووف علػػى الػػدعاء، ولػػذا
.  يستىلب ٟنم الصـو

يػـو عرفػػم »وقػد روى اخمػػاـ أ٘نػد س مسػػنده وأبػو داود واليمػػذي والنسػاضي أف النػػيب لػّلى اهلل عليػػو وسػّلم قػػاؿم 
شػاذة نمػا قػرر « يػـو عرفػم»، لكن لفجيػم «ويـو النىلر وأياـ التشريق عيدنا أىَل اخسالـ، وىي أياـ أنل وشرب

تعػػػا ؛ فقػػد تفػػػرد هبػػذه الزيػػػادة موسػػى بػػػن علػػي عػػػن أبيػػو، وأمػػػا بقيػػم ألفػػػاظ ىػػذا اخمػػاـ ابػػػن عبػػد الػػػرب ر٘نػػو اهلل 
 اٜنديث فال علم فيها، واٞنعىن لىليح ٞنا تقدـ.

 قولو: ]وأفضلو صوم يوم وفطر يوم[ :
أحػب »، وس روايػمم «أفضل الصياـ لياـ داود؛ ناف يصـو يوماً ويفطر يوماً »لقوؿ النيب لّلى اهلل عليو وسّلمم 

 «.اهلل لياـ داود؛ ناف يصـو يوماً ويفطر يوماً  الصياـ إ 
 وىل يكره لياـ الدىرل

 واٞنراد بصياـ الدىر لياـ ا ياـ نلها باستةناء يومي العيد وأياـ التشريق؛ أيم ا ياـ الل حيـر ليامهال
 اٞنشهور س اٞنذىبم أنو جيوز بال نراىيم.

ٞنوفػػػػق وابػػػػن القػػػػيم. وىػػػذا ألػػػػح، ويػػػػدؿ عليػػػػو مػػػػا ثبػػػػأ س والقػػػوؿ الةػػػػال س اٞنسػػػػقلمم أنػػػػو يكػػػػره، وىػػػو اوتيػػػػار ا
إنػػك لتصػػـو »الصػػىليىلٌن أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم قػػاؿ لعبػػد اهلل بػػن عمػػرو بػػن العػػا  رضػػي اهلل عنهمػػام 
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الػدىر وتقػـو الليػل، وإنػك إف فعلػأ ذلػك ىجمػأ ػ أيم غػارت ػ لػو العػٌن، ونػَوَ َنأ ػ أيم تعبػأ ػ، ال لػاـ 
 «.من لاـ الدىر

، وعػن أا موسػى «ال لاـ وال أفطػر»ا سئل لّلى اهلل عليو وسّلم نما س النساضي عمن يصـو الدىرل قاؿم وٞن
« مػػػن لػػػاـ الػػػدىر ُضػػػِيقأ عليػػػو جهػػػنم ىكػػػذا»ا شػػػعري رضػػػي اهلل عنػػػو أف النػػػيب لػػػّلى اهلل عليػػػو وسػػػّلم قػػػاؿم 

يدين يعين ا يػاـ الػل قػى اهلل عػّز وقب  نفو، والذي يجيهر أف ىذا اٜنديث فيمن لاـ الدىر وس ذلك أياـ الع
 وجل عن ليامها.

 قولو: ]ويكره إفراد رجب[ :
ٞنا روى ابن أا شيبم بإسناد لىليحم أف عمر رضي اهلل عنػو نػاف يضػرب أنػف النػاس س رجػب حػر يضػعوىا 

 «.نلوا إمنا ىو شهر تعجيمو أىل اٛناىليم»س اٛنفاف ويقوؿم 
 

 قولو: ]والجمعة[ :
لػػو وسػػّلم قػػاؿم يعػػين إفػػراد اٛن ال يصػػومن أحػػدنم يػػـو »معػػم؛ ٞنػػا ثبػػأ س الصػػىليىلٌن أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو َو

 «.اٛنمعم إال أف يصـو يوماً قبلو أو يوماً بعده
وس لىليح البااري أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم دول علػى جويريػم بنػأ اٜنػارث أـ اٞنػألمنٌن رضػي اهلل تعػا  

أتريػدين »قالػأم ال، قػاؿم « ألمأ أمػسل»مم، فقاؿ ٟنا عليو الصالة والسالـ م عنها يـو اٛنمعم ونانأ لاض
 «.فقفطري»قالأم ال، قاؿم « أف تصومي غدال

 وذىب اةجري ر٘نو اهلل تعا م إ  التىلرمي.
 وىو ألح؛ لجياىر اٜنديث.

ـو عاشػػوراء، أو نػػاف وىػػذا النهػػي إف نػػاف الصػػياـ ٞنعػػىن اٛنمعػػم، لكػػن إف لػػاـ اٛنمعػػم ٞنوافقتهػػا يػػـو عرفػػم أو يػػ
أفضػل الصػياـ لػػياـ »يصػـو يومػاً ويفطػر يومػاً، فػال بػقس بػذلك؛  نػػو ال يقصػد اٛنمعػم بالصػياـ، وس اٜنػديثم 

، ويدول يـو اٛنمعم س ليامو؛  نػو إذا لػاـ يومػاً وأفطػر يومػاً وافػق ذلػك «داود؛ ناف يصـو يوماً ويفطر يوماً 
 يـو اٛنمعم س نل أسبوعٌن.

ليامو يـو اٛنمعم تنفالً مطلقاً أو ٞنعىن اٛنمعم ػ أيم ليعجيم اٛنمعم بالصياـ ػ فإنو ينهى عن ذلػك،  وأما إف ناف
 ٞنا تقدـ.

 قولو: ]والسبا[ :
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ال تصػوموا يػـو السػػبأ إال »أيم يكػره إفػراد السػبأ بالصػياـ، ىػذا ىػو اٞنشػهور س اٞنػذىب. واسػتدلوا ُنػديثم 
، واٜنديث رواه أ٘نػد وأبػو داود « ٜناء شجرة أو عود عنبم فليمضغوفيما افيض عليكم، فإف مل جيد أحدنم إال

 واليمذي وابن ماجو.
فهذا اٜنديث س اٞنشهور س اٞنذىب داؿ على النهي عن إفراد يػـو السػبأ وعلػى نراىيػم ذلػك، وىػذا أيضػاً ىػو 

عػىن يػػـو عرفػم أو ٞنعػػىن مسػلك اليمػػذي ر٘نػو اهلل تعػػا  س ىػذا اٜنػػديث، فيكػوف نيػػـو اٛنمعػم، لكػػن لػو لػػامو ٞن
 يـو عاشوراء أو ناف يصـو يوماً ويفطر يوماً فال بقس بذلك.

واٞنسلك اةور وىو مسلك أنةر أىل العلػم وىػو اوتيػار شػيخ اخسػالـ ابػن تيميػم ر٘نػو اهللم أنػو ال يكػره لػياـ 
 يـو السبأ ال إفراداً وال اقياناً بغًنه، بل لو أف يصومو وإف أفرده بالصياـ.

ىذا اٜنديث فإنو نما قاؿ شيخ اخسالـم إما منسوخ وإمػا شػاذ، وقػد ذنػر النسػخ أيضػاً أبػو داود ر٘نػو اهلل  وأما
تعا ، وذنر شيخ اخسػالـ ر٘نػو اهلل تعػا  نمػا س شػرحو للعػدةم أف ظػاىر ىػذا اٜنػديث خيػالف اخٗنػاع، وقػاؿ 

، وذنر أنو روي عن السلف أقم « ِنالفو جاء ىذا اٜنديث ق جاءت ا حاديث نلها»ا ثـر ر٘نو اهلل تعا م 
أنكػػروه، و٣نػػن نػػص علػػى عػػدـ لػػىلتو مػػن ا ضمػػم حيػػٍن بػػن سػػعيد والزىػػري ومالػػك والنسػػاضي وشػػيخ اخسػػالـ ابػػن 

؛  ف ا حاديػث نلهػا ِنالفػو، فقػد قػاؿ النػيب لػّلى «إنػو نػذب»تيميم ر٘نهم اهلل تعا ، بل قاؿ اخماـ مالكم 
قالػػأم ال، « أتصػػومٌن غػػداًل»قالػػأم ال، قػػاؿم « ألػػمأ أمػػسل»ح الباػػاريم اهلل عليػػو وسػػّلم نمػػا س لػػىلي

« ال يصػػومن أحػػدنم يػػـو اٛنمعػػم إال أف يصػػـو يومػػاً قبلػػو أو يومػػاً بعػػده»، وقػػاؿ س الباػػاريم «فػػقفطري»قػػاؿم 
 والذي بعده يـو السبأ، ونذلك لياـ داود، وأنو ناف يصـو يوماً ويفطر يوماً، ويدول س ذلك لـو السبأ،
وأف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم ناف يصـو شعباف نلو إال قلياًل، ويدول س ذلك أياـ السبأ، ونذلك شهر اهلل 

، وأياـ البي  يدول فيها أيضاً س بع  ا شهر يـو السبأ، إ  غًن ذلك من ا حاديث.  اغـر
فيػو الفطػر، فيقػاؿم ويػـو ا حػد يػـو  ق إنو ال معىن للمنع من ليامو، فإف قيلم إنػو يػـو تعجيمػو اليهػود، فناسػب

تعجيمو النصارى، وقد روى اخماـ أ٘نػد س مسػنده واٜنػديث إسػناده ال بػقس بػو أف النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلمم  
 «.إقما عيدا اٞنشرنٌن فانق أحب أف أوالفهم»ناف يصـو السبأ وا حد أنةر ٣نا يصـو من ا ياـ ويقوؿم 

ال يكره لياـ يـو السبأ مطلقػاً، وأمػا حػديث النهػي عػن لػياـ يػـو السػبأ فهػو وىذا القوؿ ىو الصواب وأنو 
حديث فرد شاذ ٢نالف لساضر ا حاديث الواردة س ىػذا البػاب، وال يعضػده أيضػاً اٞنعػىن؛ فػإف يػـو اٛنمعػم وىػو 

 ف  اليػػـو الػػذي يعجيمػػو أىػػل اخسػػالـ إمنػػا ينهػػى عػػن إفػػراده، فكيػػف يكػػوف النهػػي عػػن لػػياـ يػػـو السػػبأ أشػػد؛
 ظاىر ىذا اٜنديث النهي عن ليامو مطلقاً إال أف يوافق فريضم.

 قولو: ]والشك[ :
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 يـو الشك عند اٜننابلمم ىو يـو الةالثٌن من شعباف إذا نانأ ليلتو لىلواً.
 وقد تقدـ أف الصواب أنو يـو الةالثٌن من شعباف إذا نانأ ليلتو فيها غيم أو قي.

 قولو: ]ويحرم صوم العيدين[ :
قػػػػى عػػػػن لػػػػياـ يػػػػومي العيػػػػدين، عيػػػػد »اعػػػػاً، وقػػػػد ثبػػػػأ س الصػػػػىليىلٌن؛ أف النػػػػيب لػػػػّلى اهلل عليػػػػو وسػػػػّلمم إٗن

 «.ا ضىلى وعيد الفطر
 قولو: ]ولو في فرض[ :

 أيم ينهى عن قضاء رمضاف س العيدين
 
 

 قولو: ]وصيام أيام التشريق إال عن دم ُمتعة وقران[ :
مل يػروص س أيػاـ التشػريق أف يصػمن إال ٞنػن مل »عػا  عنهػا قالػأم ٞنا ثبأ س البااري عػن عاضشػم رضػي اهلل ت

 «.جيد اٟندي 
ع حرم قطعو[ :  قولو: ]ومن دخل في فرض موسَّ

ىذا باتفاؽ العلماء؛ ويدؿ عليو مػا رواه أبػو داود واليمػذي بإسػناد حسػن مػن حػديث أـ ىػانر رضػي اهلل تعػا  
ب فشػػػرب، قالػػػأم ق نػػػاولين فشػػػربأ، ق قلػػػأم يػػػا رسػػػوؿ إل عنهػػػام أف النػػػيب لػػػّلى اهلل عليػػػو وسػػػّلم أيت بشػػػرا

أفمن قضػاء ننػأ »أذنبأ فاستغفر  ، فسقٟنا فقالأم إل ننأ لاضمم فقفطرت، فقاؿ عليو الصالة والسالـم 
، فػدؿ ىػذا اٜنػديث علػى أنػو ال جيػوز الفطػر س القضػاء، ومةلػو لػياـ  «فػال يضػرؾ»قالأم ال، قػاؿم « تقضينول

 اـ النذر والكفارة.نل يـو واجب نصي
 قولو: ]وال يلزم في النفل[ :

فػػال »فػػال يلزمػػو إٕنػػاـ النفػػل؛ للىلػػديث اٞنتقػػدـ وىػػو حػػديث أـ ىػػانر، فػػإف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم قػػاؿ ٟنػػام 
 «.يضرؾ

 «.الصاضم اٞنتطوع أمًن نفسو إف شاء لاـ وإف شاء أفطر »وس اٞنسند واليمذي من حديةهام 
 اسده[ :قولو: ]وال قضا  ف

يعينم ال يلـز قضاء فاسد لـو النفل، فإذا جامع س نفل فػال يلزمػو القضػاء؛  نػو جيػوز لػو أف يفطػر نمػا تقػدـ، 
 فإذا جاز لو الفطر ق أفسده بشيء من مفسدات الصـو فإنو ال يلزمو أف يقضيو.

 قولو: ]إال الحج[ :
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، [ٜٙٔ/ْٕمػػَرَة لِل ػػِو   البقػػرة تَوإٔنَػػوا اْٜنَػػ   َواَلعُ  فػػال يلػػـز قضػػاء مػػا فسػػد مػػن النفػػل إال نفػػل اٜنػػ ؛ لقولػػو تعػػا م
 فاٜن  والعمرة جيب قضاء فاسدمها؛  نو جيب إٕنامهما، لقولو تعا م تَوإٔنَوا اٜنَْ   َواَلُعْمَرَة لِل ِو .

 قولو: ]وترجى ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان وأوتاره آكد[ :
ف.ليلم القدر ٚنيأ بذل  ك  قا ذات شرؼ وقدر، وىي الليلم الل أنزؿ اهلل فيها القَر

التمسػوا ليلػم »س الشػفع والػوتر؛ لقولػو عليػو الصػالة والسػالـم  وترجى ليلم القػدر س العشػر ا واوػر مػن رمضػاف
ا  متفق عليو، فيىلتمل أف تكوف س أوتار العشر وحيتمل أف تكػوف س ليػ «القدر س العشر ا واور من رمضاف

 الشفع من العشر.
 وٞنا روى البااري من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما ولفجيوم

، و٥نػوه « التمسوىا س العشر ا واور من رمضاف ليلم القدر س تاسػعم تبقػى س سػابعم تبقػى س وامسػم تبقػى»
ٌن يومػػاً فػػػإف فػػإذا نػػاف الشػػهر ثالثػػ« . أو س ثػػالث أو َوػػر ليلػػم »عنػػد اليمػػذي مػػن حػػديث أا بكػػرة وفيػػوم 

التاسعم الل تبقى ىي ليلم اثنٌن وعشرين، والسػابعم الػل تبقػى ىػي ليلػم أربػع وعشػرين، واٝنامسػم الػل تبقػى ىػي 
ليلػػم سػػأ وعشػػرين وىكػػذا، نمػػا بػػٌّن ىػػذا الػػراوي وىػػو أبػػو سػػعيد اٝنػػدري رضػػي اهلل عنػػو، وقػػد قػػرر ىػػذا شػػيخ 

 اخسالـ ابن تيميم ر٘نو اهلل تعا .
س الشػػفع مػػن ليػػا  العشػػر، ولكنهػػا س الػػوتر َنػػد، ولػػذا قػػاؿ عليػػو الصػػالة والسػػالـ نمػػا س  فيىلتمػػل أف تكػػوف

 «.ٓنروا ليلم القدر س الوتر من العشر»الصىليىلٌنم 
أرى رؤيػانم قػد تواطػقت »وىي س السػبع ا واوػر َنػد، ففػي الصػىليىلٌن أف النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم قػاؿم 

، إذاً ىػػي س ا وتػػار َنػػد، وس السػػبع ا واوػػر «فليتىلرىػػا س السػػبع ا واوػػر علػػى السػػبع ا واوػػر، فمػػن ٓنراىػػا
 َند.

 قولو: ]وليلة سبع وعشرين أبلغ[ :
يعػػينم أرجػػى؛ ٞنػػا روى أ٘نػػد س مسػػنده أف شػػيااً نبػػًناً ذنػػر للنػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم أنػػو يةقػػل عليػػو القيػػاـ، 

لػػو وسػػػّلم أف يػػقمره بليلػػم يلػػتمس فيهػػا ليلػػػم القػػدر، فقػػاؿ عليػػو الصػػالة والسػػػالـم  وسػػقؿ النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو َو
 ، واٜنديث إسناده جيد.«عليك بالسابعم»

، « ليلػػم القػػدر ليلػػم سػػبع وعشػػرين»وس سػػنن أا داود مػػن حػػديث معاويػػم أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم قػػاؿم 
 طين.لكن الصواب وقفو على معاويم نما قاؿ ذلك اخماـ أ٘ند واخماـ الدارق

، فقيػػل ُ ا بػػن  « مػػن يقػػم اٜنػػوؿ يصػػب ليلػػم القػػدر»وس لػػىليح مسػػلم أف ابػػن مسػػعود رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿم 
نعب رضي اهلل عنول فقاؿم  أراد أف ال يتكل الناس، لقد علم أقا س رمضاف وأقا س العشر ا واور وأقا ليلم 
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وعشػرين، فقيػل لػوم ل قلػأ ىػذال فقػاؿ رضػػي سػبع وعشػرينأل ق حلػف ال يسػتةين رضػي اهلل عنػو أقػا ليلػم سػبع 
لو وسّلم أف الشمس تطلع لبيىلتها ال شعاع ٟناأل.  اهلل عنوم  بالعالمم الل أوربنا هبا النيب لّلى اهلل عليو َو

 وقد اوتلف أىل العلمم ىل ليلم القدر ليلم مبهمم س العشر تتنقل فيها أـ أقا ليلم معينم ال تنتقلل
لَػِم اْلَقػْدِر *َوَمػا أَْدرَاَؾ فذىب بع  العلماءم إ ف قػاؿ تعػا م تِإن ػا أَنْػزَْلنَػاُه ِس لَيػْ   أقا ليلم معينم، وىػو ظػاىر القػَر

ٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر * . َلُم اْلَقْدِر َويػْ َلُم اْلَقْدِر *لَيػْ  َما لَيػْ
شػافعي ر٘نػو اهلل، واوتػاره والقوؿ الةال وىو روايم عن أ٘ند ولوبو لاحب اخنصاؼ وىو ظاىر نالـ اخمػاـ ال

شيانا الشيخ ١نمد بػن عةيمػٌن ر٘نػو اهللم أف ليلػم القػدر تتنقػل، يعػينم س سػنم تكػوف س ليلػم إحػدى وعشػرين، 
وس أورى تكوف ليلم ثالث وعشرين، وس سنم أورى تكوف ليلم سبع وعشرين وىكػذا وىػو اوتيػار اٜنػاف  ابػن 

سػػعيد اٝنػػدري رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿم قػػاؿ رسػػوؿ اهلل لػػّلى اهلل  حجػػر ويػػدؿ عليػػو مػػا ثبػػأ س الصػػىليىلٌن أف أبػػا
فػرأت »قػاؿم « إل أُريأ ليلم القدر، وإل أُنسيتها، وإل رأيأ أل أسجد لبيىلتها س ماء وطػٌن»عليو وسّلمم 

، و٥نوه من حػديث عبػد « عيناي النيب لّلى اهلل عليو وسّلم وعلى جبهتو وأنفو الطٌن لبيىلم إحدى وعشرين 
 «.أقا ليلم ثالث وعشرين»بن أُنيس رضي اهلل عنو س لىليح مسلم. وفيو  اهلل

وتقػػػدـ أثػػػر ُأا بػػػن نعػػػب رضػػػي اهلل عنػػػو وأف ليلػػػم القػػػدر ىػػػي ليلػػػم سػػػبع وعشػػػرين، وأنػػػو قػػػد رأى س لػػػبيىلتها 
 الشمس ال شعاع ٟنا.

اػػػاري س لػػػىليىلو مػػػن وىػػػذه اةثػػػار دالػػػم علػػػى أقػػػا تتنقػػػل، وىػػػذا أقػػػرب لجيػػػاىر ا دلػػػم اٞنتقدمػػػم. وقػػػد روى الب
حديث عبادة أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم ورج لياربنا بليلم القدر فتالحى رجػالف مػن اٞنسػلمٌن، فقػاؿ عليػو 

إل ورجأ  وربنم بليلم القدر، فتالحى فالف وفالف، وعسى أف يكوف وػًناً، فالتمسػوىا »الصالة والسالـ م 
أف ىػػذا اخوفػػاء « وعسػػى أف يكػػوف وػػًناً »ليػػو الصػػالة والسػػالـم ، وس قولػػو ع«س التاسػػعم والسػػابعم واٝنامسػػم

يرجػػػى فيػػػو اٝنػػػًن ومػػػن ذلػػػك أف النػػػاس جيتهػػػدوف س العبػػػادة س العشػػػر التماسػػػاً ٟنػػػا، وعلػػػى ذلػػػكم لػػػو تُػُوقِػػػف س 
 اليجيح مل يكن لذلك أثر عملي؛  ف الناس جيتهدوف س العبادة س ىذه العشر.

 قولو: ]ويدعو فيها بما ورد[ :
ففي سنن اليمذي من حديث عاضشم رضي اهلل عنها أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿ ٟنا ٞنا سقلتو مػاذا تقػوؿ 

 «.قو م اللهم إنك عفو ٓنب العفو فاعف عين »إف وافقأ ليلم القدرل فقاؿم 
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 باب االعتكاف
 االعتكاؼ س اللغمم لزـو الشيء.

 عا  بقولوموس االلطالح عرفو اٞنأللف ر٘نو اهلل ت
 ]لزوم مسجد لطاعة اهلل[ :

واٞنشهور س مذىب أ٘ند والشافعي وىو مذىب الجياىريمم أنو ال حد  قل لالعتكاؼ، فلػو اعتكػف سػاعم س 
 اٞنسجد فإف لو أجراً ويصدؽ على مكةو أنو اعتكاؼ.

[ ، فػإذا جلػس زمنػاً ٚٛٔ/ٕلبقػرة ويدؿ على ذلك إطػالؽ اةيػم قػاؿ تعػا م تَوأَنْػػُتْم َعػاِنُفوَف ِس اْلَمَسػاِجِد   ا
يسًناً بنيم االعتكػاؼ فػإف ىػذا اعتكػاؼ، واةيػم مطلقػم. وس مصػنف عبػد الػرزاؽ بإسػناد لػىليح عػن يعلػى بػن 

 «.إل  مكث س اٞنسجد الساعم ما أريد إال أف أعتكف»أميم رضي اهلل عنو أنو قاؿم 
.  وذىب اٞنالكيم وا حناؼ إ  أف أقلو يـو

 ٞنا تقدـ.والصىليح ا وؿ 
 قولو: ]مسنون[ :

لػػو وسػػّلم نػػاف يعتكػػف العشػػر ا واوػػر مػػن رمضػػاف حػػر »فقػػد ثبػػأ س الصػػىليىلٌنم  أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو َو
 «.توفاه اهلل ق اعتكف أزواجو من بعده

 وىي سنم فعليم، وأما اليغيب القو  س االعتكاؼ فلم يصح عن النيب لّلى اهلل عليو وسػّلم فيػو حػديث، ولػذا
 «.ال، إال شيئاً ضعيفاً »ٞنا سئل اخماـ أ٘ند ر٘نو اهللم ىل تعرؼ س االعتكاؼ شيئاًل فقاؿم 

 قولو: ]ويصح بال صوم[ :
، ىذا أحد القولٌن وىو مذىب اٛنمهور.  يصح االعتكاؼ بال لـو

.  وقاؿ اٞنالكيم وىو اوتيار ابن القيمم ال يصح إال بصـو
لصػػىليىلٌن أف عمػػر رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ للنػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلمم يػػا اسػػتدؿ أىػػل القػػوؿ ا وؿم ّنػػا ثبػػأ س ا

أوؼ »رسػػػوؿ اهلل، إل نػػػذرت س اٛناىليػػػم أف أعتكػػػف ليلػػػم س اٞنسػػػجد اٜنػػػراـ، فقػػػاؿ عليػػػو الصػػػالة والسػػػالـم 
 ومعلـو أف الليل ال لياـ فيو.« إل نذرت أف أعتكف ليلم»، وأنةر الرواة على لف م «بنذرؾ

ٌن أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم ٞنػػا أراد أف يػػدول معتكفػػو رأى فػػإذا أوبيػػم وبػػاء عاضشػػم وثبػػأ س الصػػىليىل
فاشػي النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم أف يكػوف « َلرب يُػردفل»ووباء حفصم ووباء زينب رضي اهلل عنهن فقاؿ م 

وس روايػم للباػػاريم الػدافع علػى االعتكػاؼ ىػػو الغػًنة فػيؾ االعتكػاؼ تلػػك السػنم واعتكػف عشػراً مػػن شػواؿ، 
 شواؿ . أنو اعتكف العشر ا واور من
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 ومل يصح لنا أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم ناف لاضماً س اعتكافو العشر الل ىي من شواؿ.
واسػػػتدلوا أيضػػػاًم بػػػقف االعتكػػػاؼ عمػػػل لػػػاحل مسػػػتقل عػػػن الصػػػياـ، وا دلػػػم س نتػػػاب اهلل عػػػّز وجػػػل فيهػػػا أف 

 لصياـ وأنو ال يصح إال بصياـ حيتاج إ  دليل وال دليل على ذلك.االعتكاؼ مطلق فتقييده با
وأما أىل القوؿ الةال فاستدلوا ُنديث عاضشم رضي اهلل عنها، س سػنن أا داود وغػًنه أقػا قالػأم  السػنم علػى 

بػػد منػػو وال اٞنعتكػػف أف ال يعػػود مريضػػاً وال يشػػهد جنػػازة وال ديػػس امػػرأة وال يباشػػرىا وال خيػػرج ٜناجػػم إال ٞنػػا ال 
 اعتكاؼ إال بصـو وال اعتكاؼ إال س مسجد جامعأل.

لو وسّلم قاؿ لعمرم   «.اعتكف ولم»وس سنن أا داود أف النيب لّلى اهلل عليو َو
غػًن ١نفػوظ، وقػوؿ عاضشػم رضػي « السنم»واٛنوابم أما حديث عاضشم فاغفوظ أنو من قوٟنا، وعلى ذلك ذنر 

س رضي اهلل عنهما، فقد روى اٜنػانم س مسػتدرنو ولػىلىلو ووافقػو الػذىيب أف اهلل عنها قد والفو قوؿ ابن عبا
 «.ليس على اٞنعتكف لياـ إال أف جيعلو على نفسو»النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم 

والصػػواب أنػػو موقػػوؼ علػػى ابػػن عبػػاس نمػػا قػػاؿ الػػدارقطين والبيهقػػي، وقػػوؿ ابػػن عبػػاس قػػد عػػارض قػػوؿ عاضشػػم 
 عارضأ مل يكن بعضها حجم على بع .وأقواؿ الصىلابم إذا ت

 ، فإنو ال يصح.«اعتكف ولم »وأما حديثم 
 وعلى ذلكم فالراجح ما ذىب إليو أىل القوؿ ا وؿ وأنو ال يشيط س االعتكاؼ الصياـ.

 قولو: ]ويلزمان بالنذر[ :
 رواه البااري.«من نذر أف يطيع اهلل فليطعو»لقولو عليو الصالة والسالـم 

  علي أف أعتكف العشر ا واور من رمضاف لزمو ذلك.فإذا قاؿم هلل
 قولو: ]وال يصح إال في مسجد يجمع فيو[ :

 ىذا ىو اٞنشهور س اٞنذىب.
 ، والراجح أنو موقوؼ عليها من قوٟنا.«ال اعتكاؼ إال س مسجد ٗناعم»واستدلوا بقثر عاضشم اٞنتقدـ، وفيوم 

[ ، واٞنسػاجد ىػي الػل تقػاـ فيهػا الصػلوات ٚٛٔ/ٕ اْلَمَسػاِجِد   البقػرة قالوام وقاؿ تعػا م تَوأَنْػػُتْم َعػاِنُفوَف ِس 
 اٞنكتوبم.

 وذىب الشافعيم واٞنالكيمم إ  أنو جيزئ س اٞنسجد اٞنهجور الذي ال تقاـ فيو الصالة.
 قاؿ الشافعيمم إال أف يتالل اعتكافو ٗنعم، فإذا ٔنلل اعتكافو ٗنعم، فال بد أف يعتكف س مسجد جامع.

قوؿ عاضشم اٞنتقدـ ال يعلم لو ٢نالف من الصىلابم إال ما سيقيت من قوؿ حذيفم رضي اهلل عنو وىو أضػيق مػن و 
 قوؿ عاضشم، فكالمها قد اتفقا على أنو ال جيوز أف يعتكف س اٞنساجد اٞنهجورة.
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ف تَوأَنْػػُتْم َعػ اِنُفوَف ِس اْلَمَسػاِجِد  إذاً لو أف يعتكف س اٞنساجد الػل تقػاـ فيهػا الصػلوات، نمػا ىػو ظػاىر القػَر
 [ .ٚٛٔ/ٕ البقرة 

 وإذا ٔنلل اعتكافو ٗنعم فإنو خيرج ٟنا وىو وروج يسًن ٞنا ال بد لو منو شرعاً، فال يألثر س اعتكافو.
 وإذا ورج للجمعم فهل لو أف خيرج مبكراًل

زوا أف ديكػػث س اٛنػػوابم لػػو ذلػػك، وىػػو منصػػو  اخمػػاـ أ٘نػػد؛  نػػو إمنػػا ينتقػػل مػػن مسػػجد إ  مسػػجد، وأجػػا
 اٞنسجد اٛنامع ويتم اعتكافو فيو، ولو أف يعود إ  مسجده.

وذىب بع  أىل العلم والفاً لعامم العلماءم إ  أنو ال اعتكاؼ إال س اٞنساجد الةالثػم، وىػذا القػوؿ ىػو قػوؿ 
بػػن مسػػعود طاضفػم مػػن السػػلف واٝنلػػف. واسػػتدلوا ّنػػا روى البيهقػػي والطىلػاوي أف حذيفػػم رضػػي اهلل عنػػو ذنػػر ال

رضػػي اهلل عنػػو أف أناسػػاً عكوفػػاً بػػٌن داره ودار أا موسػػى، قػػاؿ حذيفػػمم ولقػػد علمػػَأ أف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو 
لعلػػػػك نسػػػػيَأ »فقػػػػاؿ لػػػػو ابػػػػن مسػػػػعود رضػػػػي اهلل عنػػػػوم « ال اعتكػػػػاؼ إال س اٞنسػػػػاجد الةالثػػػػم»وسػػػػّلم قػػػػاؿ م 

 «.وحفجيوا، أو أوطقَت وألابوا
ـ ػ وىػو ثقػم ػ عػن سػفياف بػن عيينػم مرفوعػاً يعػين أف النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم وىػذا اٜنػديث رواه ١نمػود بػن َد

، وقد تابعو على الرفع ىشاـ بػن عمػار، وس حفجيػو بعػ  الضػعف « ال اعتكاؼ إال س اٞنساجد الةالثم»قاؿم 
 وإف ناف لدوقاً، ونذلك تابعو ١نمد بن الفرج عند اخٚناعيلي، لكن س اخسناد إليو جهالم.

رواه اخماـ عبد الرزاؽ س مصنفو عن سفياف موقوفاً على حذيفم، ورواه اخماـ اٜناف  اٜنجم سعيد بػن منصػور و 
ال اعتكػػػػاؼ إال س »لػػػػاحب السػػػػنن بالشػػػػك س رفعػػػػو إ  النػػػػيب لػػػػّلى اهلل عليػػػػو وسػػػػّلم، وبالشػػػػك س لفجيػػػػوم 

 «.اٞنساجد الةالثم أو س مسجد ٗناعم
حذيفػم رضػي اهلل عنػو لروايػم عبػد الػرزاؽ، ولػذا قػاؿ ابػن مسػعود رضػي اهلل  وعلى ذلك فالراجح أنو موقوؼ على

، ونػقف ابػن مسػعود رضػي اهلل عنػو يػرى أنػو وىػم مػن « لعلػك نسػيأ وحفجيػوا أو أوطػقت وألػابوا»تعا  عنػوم 
حذيفػػم، ونػػذلك روايػػم سػػعيد بػػن منصػػور فيهػػا شػػك، فنبقػػى علػػى ا لػػل، وا لػػل عنػػدنا لػػىلم االعتكػػاؼ س 

 لها.اٞنساجد ن
وظاىر نالـ ابن مسعود أف الذين والفوا حذيفم من ألىلاب النيب لّلى اهلل عليو وسّلم رضي اهلل عنهم، ولذا 

، وا قرب فيمػا يجيهػر   أف يكػوف ومهػاً مػن حذيفػم رضػي اهلل عنػو وأف اٜنػديث « لعلك نسيأ وحفجيوا»قاؿم 
يث مل حيفػ  نمػا حفػ  غػًنه مػن ا حاديػث ، ولػذا فػإف ىػذا اٜنػد«ال تشد الرحاؿ إال إ  ثالثم مساجد»ىوم 

الل تشتمل على مةل ىذه اٞنسقلم من مساضل العلم، وىو خيالف ما جاء عن أـ اٞنألمنٌن عاضشم رضي اهلل تعػا  
عنهػػػػا وىػػػػي الػػػػل روت لنػػػػا أنةػػػػر أحاديػػػػث االعتكػػػػاؼ، فػػػػإف عاضشػػػػم رضػػػػي اهلل عنهػػػػا قػػػػد اعتنػػػػأ بقحاديػػػػػث 
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ف  «ال اعتكػػاؼ إال س مسػػجد ٗناعػػم»االعتكػػاؼ، وقػػد قالػػأ رضػػي اهلل عنهػػام  ، وىػػذا ىػػو اٞنوافػػق لجيػػاىر القػػَر
نمػػا تقػػدـ، وعلػػى ذلػػك فػػالراجح أف لػػو أف يعتكػػف س أي مسػػجد تقػػاـ فيػػو الصػػلوات اٝنمػػس اٞنكتوبػػم، ق إف 
اٞنقصود من االعتكاؼ حالل س نل مسجد، فال معىن لتاصيص اٞنساجد الةالثم بػو، وىػذا القػوؿ ىػو الػذي 

 لماء ا مم. واهلل أعلم.عليو ٗناىًن ع
 قولو: ]إال المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها[ :
 فاٞنرأة ٟنا أف تعتكف س اٞنسجد اٞنهجور، ىذا ىو اٞنذىب.

، «ال اعتكػاؼ إال س مسػػجد ٗناعػػم »والػراجح أنػػو لػيس ٟنػػا أف تعتكػػف فيػو؛  ثػػر عاضشػػم اٞنتقػدـ فإقػػا قالػػأم 
ىنػػػا « أؿ»[ وٚٛٔ/ٕتعػػػا م تَوأَنْػػػػُتْم َعػػػاِنُفوَف ِس اْلَمَسػػػاِجِد   البقػػػرة  وىػػػذا عػػػاـ س الرجػػػاؿ والنسػػػاء، وقػػػاؿ

 عهديم؛ أيم اٞنساجد الل تقاـ فيها الصلوات اٞنكتوبم.
 واٞنسجد اٞنهجور ىو الذي ناف ُيصلى فيو ق بين غًنه وىجر، وتُرؾ فال تقاـ فيو الصلوات اٝنمس.

كف س مسجد بيتها والفػاً لألحنػاؼ؛ وذلػك  ف أزواج النػيب ليس للمرأة أف تعت«م سوى مسجد بيتها»قاؿم 
لػػػّلى اهلل عليػػػو وسػػػّلم وىػػػن أحػػػر  النػػػاس علػػػى أف يلػػػزمن البيػػػوت نػػػن يعػػػتكفن س اٞنسػػػجد، ولػػػو نػػػاف جيػػػزئ 

ال اعتكػػػاؼ إال س »اعتكػػػاؼ اٞنػػػرأة س بيتهػػػا مل خيػػػرجن إ  اٞنسػػػاجد لالعتكػػػاؼ فيهػػػا، و ثػػػر عاضشػػػم اٞنتقػػػدـم 
 ىذا عاـ س الرجاؿ وس النساء.، و «مسجد ٗناعم

قولو: ]ومن نذره أو الصالة ف ي غي ر المس اجد الثالث ة، وأفض لها الح رام فمس جد المدين ة فاألقص ى، ل م 
 يلزمو فيو[ :

 أيم االعتكاؼ أو نذر الصالة س غًن اٞنساجد الةالثم .« ومن نذره»
 وأفضلها اٞنسجد اٜنراـ فمسجد اٞندينم فاٞنسجد ا قصى.

لالة س مسجدي ىذا أفضل من ألف لالة فيما سواه »و الصالة والسالـ فيما ثبأ س الصىليىلٌنم قاؿ علي
 «.من اٞنساجد إال اٞنسجد اٜنراـ

لػػػالة س »وس اٞنسػػػند بإسػػػناد لػػػىليح عػػػن جػػػابر رضػػػي اهلل عنػػػو قػػػاؿم قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل لػػػّلى اهلل عليػػػو وسػػػّلمم 
د اٜنػػراـ، ولػػالة س اٞنسػػجد اٜنػػراـ أفضػػل مػػن ماضػػم مسػػجدي ىػػذا أفضػػل مػػن ألػػف لػػالة فيمػػا سػػواه إال اٞنسػػج

 «.ألف لالة فيما سواه
وأما اٞنسجد ا قصى فقد روى البيهقي س شعب اخدياف والبزار وغًنمها بإسػناد ضػعيف أف النػيب لػّلى اهلل عليػو 

 «.لالة س اٞنسجد ا قصى أفضل من ٙنسماضم لالة فيما سواه من اٞنساجد»وسّلم قاؿم 
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لالة س مسجدي ىذا أفضل مػن »نم س مستدرنو بإسناد جيد أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم وروى اٜنا 
يػػدؿ علػػى أف الصػػالة س اٞنسػػجد « أفضػػل مػػن أربػػع لػػلوات فيػػو»، فقولػػوم «أربػػع لػػلوات فيػػو، َولَػػِنعم اٞنصػػلى

 ا قصى أفضل من ماضتٌن وٙنسٌن لالة س غًنه من اٞنساجد.
نػقف ينػذر أف يعتكػف س مسػجد بلػده « االعتكاؼ ػ أو الصالة س مسجد غػًن الةالثػمومن نذره ػ أيم »قاؿم 

 اٛنامع، أو س اٞنسجد الذي يصلي فيو، فال جيب أف يعتكف فيو، ولو أف يعتكف س مسجد َور.
واوتػػار شػػيخ اخسػػالـ ر٘نػػو اهلل تعػػا م أنػػو جيػػب عليػػو أف يعتكػػف فيػػو إف نانػػأ الصػػالة فيػػو أفضػػل نػػقف تكػػوف 

 تو أنةر.ٗناع
فهػػذا رجػػل نػػذر أف يعتكػػف س اٞنسػػجد اٛنػػامع، وحيضػػر س ىػػذا اٞنسػػجد مػػةالً ماضػػم مػػن اٞنصػػلٌن، فهػػل لػػو أف 

 يعتكف س مسجد َور ال حيضر الصالة فيو إال عشرةل
 اٛنوابم لو ذلك على اٞنذىب.

ذر أف يطيػػع اهلل مػػن نػػ»والػػراجح وىػػو اوتيػػار شػػيخ اخسػػالـ أنػػو لػػيس لػػو ذلػػك؛ لقولػػو لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلمم 
، وىػػذا اٞنسػػجد اٛنػػامع أفضػػل لكةػػرة اٞنصػػلٌن فيػػو، و نػػو ال حيتػػاج أف خيػػرج منػػو، لكػػن إف اعتكػػف س « فليطعػػو

 مسجد أفضل منو فال بقس.
 لذا قال المؤلف: ]وإن عّين األفضل لم يجز فيما دونو، وعكسو بعكسو[ :

فيو أو س ما ىو أفضل منو فإف نذر أف يعتكػف  إف نذر أف يعتكف س أحد اٞنساجد الةالثم فيلزمو أف يعتكف
 س اٞنسجد النبوي فلو أف يعتكف س اٞنسجد اٜنراـ.

 وإف نذر أف يعتكف س اٞنسجد اٜنراـ فليس لو أف يعتكف س اٞنسجد النبوي وال ا قصى.
 وإف نذر أف يصلي أو يعتكف س اٞنسجد ا قصى، فلو أف يصلي أو يعتكف س اٞنسجد النبوي.

على ىذا ما ثبأ س سنن أا داود واٜنديث إسناده لىليح أف رجػالً قػاؿ للنػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلمم يػا  يدؿ
رسػػوؿ اهلل إل نػػذرت إف فػػتح اهلل عليػػك أف ألػػلي س بيػػأ اٞنقػػدس، ػ قػػاؿ ذلػػك س فػػتح مكػػم ػ، فقػػاؿ عليػػو 

فسػػقلول فقػػاؿ عليػػو « ل ىاىنػػالػػ»فسػػقلو ػ يعػػين أعػػاد عليػػو السػػألاؿ ػ فقػػاؿم « لػػل ىاىنػػا»الصػػالة والسػػالـم 
 «.شقنك إذاً »الصالة والسالـم 

فلػػو أف يعتكػػف س ىػػذا اٞنسػػجد أو س مسػػجد أفضػػل منػػو، فلػػو نػػذر أف يعتكػػف س مسػػجد بلػػده فػػاعتكف س 
 «.مل يلزمو فيو»اٞنسجد النبوي فلو ذلك، ولذا قاؿ اٞنأللفم 
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ما أدولػأ ا ميػاؿ  ف اخسػراء نػاف مػن بيػأ أـ واٞنشهور س اٞنذىب أف اٞنضاعفم والةواب تعم اٜنـر نلو وىو 
خسػػراء ىػػال وقػػد قػػاؿ تعػػا م تُسػػْبىَلاَف ال ػػِذي َأْسػػَرى ِبَعْبػػِدِه لَػػْيالً ِمػػَن اْلَمْسػػِجِد اْٜنَػػرَاـِ ِإَ  اْلَمْسػػِجِد ا َْقَصػػى   ا

 [ واوتار ىذا القوؿ الشيخ عبد العزيز بن باز ر٘نو اهلل تعا .ٔ/ٚٔ
 مسقلمم

بعػو الرحبػم الػل فيػو، يعػين فنػاء اٞنسػجد، ىػذا إذا نػاف للرحبػم أبػواب، وأمػا إذا نانػأ الرحبػم لػيس ٟنػا واٞنسجد تت
ػ لػو أف يعتكػف ػ يعين الذي أحيذ بسور ف فيها، ولكن فناء اٞنسجد اغوطأبواب، ناٞنواقف فليس لو أف يعتك

بػػىن فيػػو، ناٞنكتبػػم إف نػػاف باهبػػا يفػػتح فيػػو؛  نػػو مػػن اٞنسػػجد، ونػػذلك اٞننػػارة مػػن اٞنسػػجد، ونػػذلك الغػػرؼ الػػل ت
فإنػػػو ال يصػػػدؽ عليػػػو أنػػػو ؼ بيػػػأ اخمػػػاـ ونػػػذلك بيػػػأ اٞنألذف،علػػػى اٞنسػػػجد، ونػػػذلك سػػػطح اٞنسػػػجد، ِنػػػال

 مسجد.
 مسقلمم

اٞنػػرأة إذا حاضػػأ فيجػػب عليهػػا أف ٔنػػرج مػػن اٞنسػػجد عنػػد ٗنهػػور العلمػػاء وقػػاؿ اٜننابلػػمم بػػل تبػػين وباءىػػا س 
 رحبتو.

 «.وتعتزؿ اٜنُي   اٞنصلى »و اٛنمهور؛ لقوؿ النيب عليو الصالة والسالـم والراجح ما ذىب إلي
واٜننابلم قد استدلوا ّنا رواه ابن بطم ر٘نو اهلل تعا ، وقاؿ لاحب الفروعم إسناده جيػد، عػن عاضشػم رضػي اهلل 

وأف يضػػربن نػػن اٞنعتكفػػات إذا حضػػن أمػػر النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم بػػإوراجهن مػػن اٞنسػػجد »عنهػػا قالػػأم 
 «.بقوبيتهن س رحبم اٞنسجد حر يطهرف

واغفػػوظ مػػا تقػػدـ؛ و ف رحبػػم اٞنسػػجد مػػن اٞنسػػجد، ولػػذا فإنػػو جيػػوز عنػػد اٜننابلػػم أف يعتكػػف س رحبتػػو، فػػدؿ 
على أقا من اٞنسجد واٜناض  مقمورة باٝنروج من اٞنسجد، إال أف يكػوف اٞنػراد بالرحبػم الػل ىػي وػارج اٞنسػجد 

 ب ناٞنواقف.وليس ٟنا أبوا
وأمػػػا اٞنستىلاضػػػم الػػػل خيػػػرج منهػػػا الػػػدـ ولػػػيس حيضػػػاً، فلهػػػا أف تعتكػػػف؛ ولػػػذا روى الباػػػاري س لػػػىليىلو مػػػن 

اعتكفػػأ امػػرأة مػػن أزواج النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم مستىلاضػػم، تػػرى »حػػديث عاضشػػم رضػػي اهلل عنهػػا قالػػأم 
 «.الصفرة واٜنمرة، ورّنا وضعأ الطسأ حٌن تصلي

 لدـ س اٞنسجد وىي تصلي.أي حر ال يقع ا
 وباب االعتكاؼ أنةره من حديث عاضشم رضي اهلل عنها، فقد اعتنأ هبذا الباب ػ نما تقدـ.

 قولو: ]ومن نذر زمناً معيناً دخل معتَكفو قبل ليلتو األولى وخرج بعد آخره[ :
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ليػػا  رمضػػاف،  فمػػن نػػذر أف يعتكػػف شػػهر رمضػػاف نلػػو، فإنػػو يػػدول قبػػل غػػروب الشػػمس مػػن الليلػػم ا و  مػػن
 يعين إذا غربأ الشمس من َور شهر شعباف أو ثبتأ البينم ليلم ثالثٌن دول معتكفو لياًل.

ومػن نػػذر أف يعتكػػف العشػػر ا واوػر مػػن رمضػػاف، فإنػػو يػدول اٞنعتكػػف قبػػل غػػروب الشػمس مػػن يػػـو العشػػرين 
 من رمضاف؛  ف الليلم لليـو الذي بعدىا، فالليل سابق للنهار.

 بأ الشمس من َور يـو من رمضاف.وخيرج إذا غر 
 «.ومن نذر زمناً معيناً دول معتكفو قبل ليلتو ا و  وورج بعد َوره»وىذا س باب النذر؛ ولذا قاؿم 

وأمػػػا س التطػػػوع فػػػإذا أراد أف يعتكػػػف العشػػػر ا واوػػػر مػػػن رمضػػػاف، فاٞنسػػػتىلب أيضػػػاً أف يػػػدول عنػػػد غػػػروب 
ين وىػو س اٞنسػػجد، ىػػذا ىػو اٞنشػػهور س مػػذىب اخمػػاـ الشػمس؛ أيم تغػػرب عليػػو الشػمس ليلػػم إحػػدى وعشػػر 

 أ٘ند، وىو مذىب اٛنمهور.
لػػو وسػػّلم نػػاف يعتكػػف العشػػر ا واوػػر، والعػػدد  عشػػرأل مػػذنر، فيكػػوف  واسػػتدلوام بػػقف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو َو

 شرين.يعين العشر الليا ، وعلى ذلكم يكوف س معتكفو ليلم إحدى وع« العشر»اٞنعدود مألنةاً، فقولوم 
والقوؿ الةال وىو قوؿ إسىلاؽ والليث وا وزاعي وابن اٞننذر وطاضفم من أىل العلم أنػوم يػدول لػبيىلم إحػدى 
وعشػػػرين بعػػػد لػػػالة الفجػػػر، وعلػػػى ذلػػػكم فيبيػػػأ س بيتػػػو ليلػػػم إحػػػدى وعشػػػرين، فػػػإذا نانػػػأ لػػػبيىلم إحػػػدى 

 وعشرين دول معتكفو.
 «.ناف إذا للى الصبح دول معتكفو »عليو وسّلمم  واستدلوا ّنا ثبأ س الصىليىلٌن أف النيب لّلى اهلل

والقوؿ الةالث وىو احتماؿ ذنره القاضي من اٜننابلم، وماؿ إليػو شػيخ اخسػالـ س شػرح العمػدة س تفسػًن ىػذا 
أف ذلك لبيىلم عشرين وبو ْنتمع « ناف إذا للى الصبح دول معتكفو»اٜنديثم أنو عليو الصالة والسالـم 

 ول لبيىلم عشرين فإف ليلم إحدى وعشرين تدول س اعتكافو.ا دلم؛  نو إذا د
نػاف »وىذا ىو الراجح ، ويدؿ عليو ما ثبأ س الصىليىلٌن من حديث أا سعيد اٝندري رضي اهلل عنو قاؿم 

النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو وسػػّلم يعتكػػف العشػػر ا وسػػذ مػػن رمضػػاف يلػػتمس ليلػػم القػػدر، فارجنػػا لػػبيىلم عشػػرين، 
، اٜنػػديث « إل أريػػأ ليلػػم القػػدر، وإل أنسػػيتها»الصػػالة والسػػالـ لػػبيىلم عشػػرين، فقػػاؿم  فاطبنػػا النػػيب عليػػو

يعين ليعتكف العشر ا واوػر، قػاؿم « ومن ناف اعتكف معي فلًنجع»وفيو أف النيب لّلى اهلل عليو وسّلم قاؿم 
أنػو يػدول لػبيىلم ، فجياىره أف دووٟنم ناف لبيىلم عشرين، وعلى ذلكم فالراجح «فرجع الناس إ  اٞنسجد»

عشػرين لتكػػوف ليلػم إحػػدى وعشػرين داولػػم س اعتكافػو، ومعلػػـو أف ىػذا أىيػػق لػو؛ فإنػػو إذا دوػل س النهػػار نػػاف 
 متهيئا للعبادة س الليل.
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ولكػػػن لػػػو دوػػػل معتكفػػػو عنػػػد غػػػروب الشػػػمس فإنػػػو جيػػػزئ  ف ليلػػػم إحػػػدى وعشػػػرين تػػػدول س اعتكافػػػو وىػػػي 
 إحدى الليا  العشر.

الشػػمس مػػن يػػـو ثالثػػٌن س اٞنشػػهور س اٞنػػذىب، وإذا ثبتػػأ البينػػم ليلػػم الةالثػػٌن فإنػػو خيػػرج مػػن  وخيػػرج إذا غربػػأ
 معتكفو.

واستىلب اٜننابلم، وىو مروي عن بع  السلفم أف يبيأ ليلم العيػد س معتكفػو، قػاؿ إبػراىيم الناعػي نمػا س 
 «.نانوا يستىلبوف ذلك»سعيد بن منصورم 

 تىلب لو أف خيرج إذا غربأ الشمس وال يبيأ ليلم العيد س معتكفو.وقاؿ اٞنالكيم والشافعيمم اٞنس
 وىذا ألح؛  نو مل ينقل عن النيب لّلى اهلل عليو وسّلم أنو ناف يبيأ ليلم العيد س معتكفو.

ولو قيلم إنو خيرج لبيىلم ثالثٌن لكاف قوياً ٞنا تقدـ س حديث أا سعيد، فإف النػاس ورجػوا لػبيىلم عشػرين، 
رين ٞنن اعتكف العشر ا وسػذ تقابلهػا لػبيىلم ثالثػٌن فػيمن اعتكػف العشػر ا واوػر، و نػو يعلػم ولبيىلم عش

 ٌن ويهير نفسو للعيد واهلل أعلم.أف الليلم اٞنقبلم ليسأ من رمضاف قطعاً، فيارج لبيىلم ثالث
 قولو: ]وال يخرج الُمعتِكف إال لما ال بد لو منو[ :

 «.وال خيرج ٜناجم إال ٞنا ال بد منو»إ  أف قالأم « م على اٞنعتكفالسن»ٞنا تقدـ س حديث عاضشم قالأم 
لػػو وسػػّلم يبػػدي   رأسػػو فقرجلػػو، »وس الصػػىليىلٌن عنهػػا رضػػي اهلل عنهػػا قالػػأم  نػػاف النػػيب لػػّلى اهلل عليػػو َو

بإٗنػاع ، فاٞنعتكف ال خيػرج إال ٞنػا ال بػد لػو منػو وىػذا «وناف عليو الصالة والسالـ ال يدول إال ٜناجم اخنساف
 العلماء.

فإذا ناف ال يألتى إليو بالطعاـ فلػو اٝنػروج لػيطعم عنػد أىلػو أو لُيىلضػر الطعػاـ إ  اٞنسػجد، وخيػرج للىلاجػم الػل 
 ال بد لو منها، نقف تتعٌن عليو الشهادة، فإذا ُدعي إ  الشهادة والشهادة متعينم فإنو خيرج ليشهد ق يعود.

فإذا ناف ا مر منػو بػد ولػو مندوحػم عنػو  ضره لو أىلو ػ فليس لو أف خيرجولكن لو ناف الطعاـ حُيضر لو ػ أيم حي
 فإذا ورج لو بطل اعتكافو.

 فإف ناف االعتكاؼ نذراً فإنو يفسد اعتكافو وجيب عليو القضاء، وإف ناف تطوعاً فإنو يستقنفو بنيم جديدة.
 قولو: ]وال يعود مريضاً وال يشهد جنازة[ :

فػػػإف وػػػرج لػػػذلك بطػػػل اعتكافػػػو؛  ف « وال يعػػػود مريضػػػاً وال يشػػػهد جنػػػازة»ا فيػػػوم  ثػػػر عاضشػػػم رضػػػي اهلل عنهػػػ
 االعتكاؼ حقيقتو لزـو اٞنسجد.

 قولو: ]إال أن يشترطو[ :
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إذا اشيط ما لو منو بػد، أو اشػيط قربػم، فلػو اٝنػروج لػذلك؛  ف النػيب لػّلى اهلل عليػو وسػّلم قػاؿ لضػباعم بنػأ 
فػإف »قػاؿ س روايػم النسػاضيم « حجػي واشػيطي أف ١نَِلػي حيػث حبسػتينم »الزبًن س اٜن ، نما س الصػىليىلٌن

 «.لك على ربك ما استةنيأ
وىذه اٞنسقلم تقاس عليها فلو أف يشيط ذلك، فلو أف رجالً قاؿم هلل علي نػذٌر أف اعتكػف العشػر ا واوػر مػن 

ؿم أعػود والػدي اٞنػري  أو قػاؿم رمضاف، لكن إذا حضرت جنازة فإل أشهدىا ػ يعين أتبعها ػ حر تدفن، أو قا
نل س البيأ، أو قاؿم أبيأ عند أىلي س  أزور والدّي س البيأ  نجير حاجتهما، أو قاؿم أورج إ  الطعاـ َو

 البيأ. فإذا اشيط ذلك فلو ما اشيط إذا ناف ال يناس االعتكاؼ.
لػػو منػػو بػػد إال أف يكػػوف قربػػم، فػػال واوتػػار اجملػػد وابػػن عقيػػل وىػػو روايػػم عػػن أ٘نػػدم أنػػو ال يصػػح أف يشػػيط مػػا 

 يشيط مبيتاً س البيأ وال طعاماً فيو، ولو أف يشيط شهود جنازة و٥نو ذلك من الُقَرب.
وذىب اخماـ مالكم إ  أنو ال يصح أف يشيط ما لو من بد مطلقاً ولو ناف قربًم  ف االعتكاؼ لزـو اٞنسػجد 

 يناس االعتكاؼ. لطاعم واالشياط فيو يقتضي اٝنروج منو وىذا
والػػراجح اٞنػػذىب  ف االعتكػػاؼ يصػػح وإف نػػاف سػػاعم مػػن ليػػل أو قػػار نمػػا تقػػدـ، ومػػن اشػػيط مػػا ال ينػػاس 
االعتكػػاؼ فاعتكافػػو مػػع ىػػذا الشػػرط اعتكػػاؼ لػػىليح، نمػػا لػػو نػػذر أف يعتكػػف يومػػاً سػػوى مػػا بػػٌن الجيهػػر 

 والعصر.
 ث ُضباعم اٞنتقدـ.ومن باب أو  اعتكاؼ التطوع وأنو يصح فيو الشرط، وٜندي

فػػػػإف اشػػػػيط مػػػػا لػػػػو منػػػػو بػػػػد وىػػػػو ينػػػػاس االعتكػػػػاؼ نتجػػػػارة أو ٗنػػػػاع فػػػػإف ىػػػػذا الشػػػػرط ال يصػػػػح؛  نػػػػو ينػػػػاس 
 االعتكاؼ.

 قولو: ]وإن وطئ في فرج فسد اعتكافو[ :
تفػاؽ، فػإذا جػامع س [ ، وىػذا باالٚٛٔ/ٕلقولو تعػا م تَواَل تُػَباِشػُروُىن  َوأَنْػػُتْم َعػاِنُفوَف ِس اْلَمَسػاِجِد   البقػرة 

 اٞنسجد وىو معتكف بطل اعتكافو، ومةلو اٞنباشرة مع اخنزاؿ.
 فإف قّبل أو مس أو باشر ػ أيم بشهوة ػ فهل يبطل اعتكافول

، فكمػػا أف اٞنباشػػرة والقبلػػم ومػػس  ٔ ػ قػػاؿ اٜننابلػػم وا حنػػاؼ والشػػافعيمم ال يبطػػل اعتكافػػو، قياسػػاً علػػى الصػػـو
، فكذلك ال تبطل االعتكاؼ.اٞنرأة بشهوة ال تبطل ال  صـو

ػ وقاؿ اٞنالكيم وىو القوؿ اةور للشافعيم بػل يفسػد ّنػا دوف اٛنمػاع، فمقػدمات اٛنمػاع تفسػده؛  ف ذلػك  ٕ
فإذا فسػر اٞنػس «وال ديس امرأة وال يباشرىا»منهي عنو، وقد تقدـ س حديث عاضشم وال يعلم ٟنا ٢نالف قالأم 

 ، وإذا فسرت اٞنباشرة باٛنماع فإف اٞنس ما دونو.باٛنماع فإف اٞنباشرة ىي ما دونو
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 ني بدروسالزاد / موقع يع

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 والقوؿ ا وؿ ألح ٞنا تقدـ من أنو ال يبطل الصـو فكذلك االعتكاؼ
 قولو: ]ويستحب اشتغالو بالقرب[ :

يعػػػػينم مػػػػن لػػػػالة وقػػػػراءة وذنػػػػر و٥نػػػػو ذلػػػػك مػػػػن ا عمػػػػاؿ الصػػػػاٜنم باتفػػػػاؽ العلمػػػػاء، وىػػػػذا ىػػػػو اٞنقصػػػػود مػػػػن 
 االعتكاؼ.

 ا ال يعنيو[ :قولو: ]واجتناب م
 «.من حسن إسالـ اٞنرء ترنو ما ال يعنيو»فقد قاؿ عليو الصالة والسالـ فيما رواه اليمذي وغًنهم 

  
 آلو وصحبو أجمعينوعلى واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد 

 
 
 


